Dz.18.0020.1.48.2014
Podsumowanie:

XLVIII sesja VI kadencji
w dniu 7 lipca 2014 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 66 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 67 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa
instalacji do produkcji stabilizacji i podbudów drogowych oraz betonów na bazie UPS,
budowa budynku magazynowego, budowa zasieków na kruszywo, budowa zbiornika
recyklingu, budowa wagi samochodowej i wykonanie instalacji wodociągowej i
energetycznej na działkach nr 76/8, 76/14, 76/31 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Na Niwach w
Krakowie”.
Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych
wydarzeń kulturalnych na rok 2015,
Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu
problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2015,
Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT
Podłęże, stanowiącej linię zasilającą podstację trakcyjną Podłęże, przy ul. Giedroycia i Bugaj
w Krakowie”.
Druk nr 75 (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 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i
przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2015,
Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie podziału środków przeznaczonych na
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku,
Druk nr 78 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2015,
Druk nr 79 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
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:
XLVIII/750/14

w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII,

XLVIII/751/14

zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII,

XLVIII/752/14

zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do
produkcji stabilizacji i podbudów drogowych oraz betonów na bazie
UPS, budowa budynku magazynowego, budowa zasieków na kruszywo,
budowa zbiornika recyklingu, budowa wagi samochodowej i wykonanie
instalacji wodociągowej i energetycznej na działkach nr 76/8, 76/14,

XLVIII/753/14

76/31 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Na Niwach w Krakowie”.
w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń

XLVIII/754/14

kulturalnych na rok 2015
w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób

XLVIII/755/14
XLVIII/756/14

niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie delegowania radnych
w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa
elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV relacji GPZ
Wanda – Pt Podłęże, stanowiącej linie zasilającą podstację trakcyjną

XLVIII/757/14

Podłęże, przy ul. Giedroycia i Bugaj w Krakowie”
w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz

XLVIII/758/14

z oświetleniem w roku 2014
w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i

XLVIII/759/14

przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2015
w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia

XLVIII/760/14

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy

XLVIII/761/14

Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2015
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.48.2014

PROTOKÓŁ
XLVIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
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XLVIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 7 lipca 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 74, 75, 76, 77, 78, 79 – zał.
nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3) Poprawka radnego Stanisława Marandy do Druku nr 73 – zał. nr 8.
4) Wniosek o powtórzenie głosowania poprawki na Druku nr 73 – zał. nr 9.
5) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 76 – zał. nr 10.
6) Poprawka radnej Marii Sajdak do Druku nr 76 – zał. nr 11.
7) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 77 – zał. nr 12.
8) Oryginały uchwał - zał. nr 13.
9) Wolny wniosek radnej Marii Sajdak – zał. nr 14.
________________________________
XLVIII 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 XLVII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 66 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 67 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich,
Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa
instalacji do produkcji stabilizacji i podbudów drogowych oraz betonów na bazie UPS,
budowa budynku magazynowego, budowa zasieków na kruszywo, budowa zbiornika
recyklingu, budowa wagi samochodowej i wykonanie instalacji wodociągowej i
energetycznej na działkach nr 76/8, 76/14, 76/31 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Na Niwach w
Krakowie”.
Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych
wydarzeń kulturalnych na rok 2015,
Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu
problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2015,
Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
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8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o włączenie pod obrady projektów
uchwał:
Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV relacji GPZ Wanda – Pt
Podłęże, stanowiącej linie zasilającą podstację trakcyjną Podłęże, przy ul. Giedroycia i Bugaj
w Krakowie” (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
–
5 radnych
Druk nr 75 (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 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: 14 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
5 radnych
Druk nr 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i
przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2015 (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: 14 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
5 radnych
Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie podziału środków przeznaczonych na
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku (zał. nr 5),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
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Wstrzymało się
nie głosowało

–

0
4 radnych

Druk nr 78 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2015 (zał. nr 6),
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
–
4 radnych
Druk nr 79 (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: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
4 radnych
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Porządek obrad XLVIII sesji został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLVII sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLVII 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 66 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju
Gospodarczego.
.
- w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
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W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Janusz Więcław, Józef Szuba, Miłosława
Ciężak, Janusz Więcław.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
–
0
Przeciw
4 radnych
Wstrzymało się
- 12 radnych
nie głosowało
–
3 radnych
Uchwały nie podjęto.
Druk nr 67 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, negatywna opinia Komisji opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Janusz
Więcław, Elżbieta Mitka, Janusz Więcław, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Janusz
Więcław, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Janusz
Więcław, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Janusz
Więcław, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław
Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
–
8 radnych
Przeciw
8 radnych
Wstrzymał się
1 radny
nie głosowało
– 2 radnych
Uchwały nie podjęto.
Druk nr 68 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
W dyskusji głos zabrali radni: Józef Szuba, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc,
Miłosława Ciężak, Stanisława Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Józef Szuba,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
– 12 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
nie głosowało
–
6 radnych
Uchwała nr XLVIII/750/14.
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Druk nr 69 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
nie głosowało
–
3 radnych
Uchwała nr XLVIII/751/14.
Druk nr 70 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji
stabilizacji i podbudów drogowych oraz betonów na bazie UPS, budowa budynku
magazynowego, budowa zasieków na kruszywo, budowa zbiornika recyklingu, budowa wagi
samochodowej i wykonanie instalacji wodociągowej i energetycznej na działkach nr 76/8,
76/14, 76/31 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Na Niwach w Krakowie”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
3 radnych
Uchwała nr XLVII/752/14.
Druk nr 71 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury
i Zabytków.
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2015.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Przewodniczący zaprosił radnych na Dożynki Dzielnicowe, które odbędą się w niedzielę 24
sierpnia 2014 roku w os. Branice przy Klubie „Herkules”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
3 radnych
Uchwała nr XLVIII/753/14.
Druk nr 72 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej.
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- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2015.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,
Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Elżbieta Mitka, Małgorzata Bąk,
Krystyna Frankiewicz.
Przewodniczący przywołał radną Krystynę Frankiewicz do porządku za niestosowne
zachowanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Uchwała nr XLVIII/754/14.
Przewodniczący udzielił radnej Katarzynie Kapelak-Legut informacji o przywołanie do
porządku i stosowne zachowanie wobec wszystkich radnych, którzy są obecni na
posiedzeniu.
Druk nr 73 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie delegowania radnych.
Radny Stanisław Maranda zgłosił poprawkę do druku nr 73 – zał. nr 8.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Janusz Więcław,
Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda.
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
–
8 radnych
Przeciw
8 radnych
Wstrzymał się
1 radny
nie głosowało
–
3 radnych
Wniosek odrzucono.
Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o powtórzenie głosowania. Prowadzący
wyjaśnił, że zgodnie z nowym Statutem wniosek musi być złożony na piśmie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
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nie głosowało
–
5 radnych
Uchwała nr XLVIII/755/14.
Druk nr 74 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii
kablowo-napowietrznej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże, stanowiącej linię zasilającą
podstację trakcyjna Podłęże, przy ul. Giedroycia i Bugaj w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrała radna Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Uchwała nr XLVIII/756/14.
Wpłynął Wniosek 3 radnych o powtórzenie głosowania poprawki do druku nr 73 (zał. nr 9) –
Przewodniczący poprosił o uzupełnienie uzasadnienia.
Druk nr 75 – projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej.
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.
W dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Uchwała nr XLVIII/757/14.
Wpłynął Wniosek 3 radnych o powtórzenie głosowania poprawki do druku nr 73 wraz z
uzasadnieniem (zał. nr 9).
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc,
Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak (wniosek formalny).
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
–
7 radnych
Przeciw
- 10 radnych
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Wniosek odrzucono.
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W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc,
Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Druk nr 76 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej.
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
w roku 2015.
Autopoprawka zarządu – zał. nr 10.
Radna Maria Sajdak złożyła poprawkę – zał. nr 11.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka,
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Marii Sajdak
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką zarządu i w/w
poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
4 radnych
Uchwała nr XLVIII/758/14.
Druk nr 77 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu, Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej.
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w 2015 roku.
Autopoprawka zarządu - zał. nr 12.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
6 radnych
Uchwała nr XLVII/730/14.
Druk nr 78 – projekt Zarządu na wniosek Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego –
referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
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- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta
Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Uchwała nr XLVIII/760/14.
Druk nr 79 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
nie głosowało
–
2 radnych
Uchwała nr XLVIII/761/14.
5. Wolne wnioski.
Wolne wnioski – radna Maria Sajdak złożyła wniosek (zał. nr 14).
6. Informacja z pracy Zarządu.
Prowadzący przypomniał radnym o wypełnieniu ankiet Instytutu Libertas.
Przewodniczący Stanisław Moryc podziękował radnym i jednostkom za pomoc w
przygotowaniach Dni Nowej Huty.
Poinformował, że odbywają się spotkania w sprawie utrzymania zieleni oraz konsultacje w
miejscach inwestycji.
7. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Miłosława Ciężak zapytała o pracę Rady w okresie wakacyjnym.
Przewodniczący wyjaśnił, że w razie potrzeby zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.
Radny Janusz Więcław poinformował radnych, że starania o zmniejszenie opłat dla za
wywóz śmieci mają pozytywny odzew ze strony urzędów.
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 28 sierpnia 2014
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
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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 XLVIII sesję o godz. 19.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII

Stanisław Moryc
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