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Dz.18.0021.15.2019 
Podsumowanie: 

 

XV sesja VIII kadencji  

w dniu 21 października 2019 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 160 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: 

„Budowa sportowego z piłkochwytami o wys. 6m, ogrodzeniem o wys. 4m, z budowa 

infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o 

wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenażu retencji) ze szczelnym zbiornikiem 

okresowo wybieralnym na wody opadowe na działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 521/21, 

obr. 46 Nowa Huta 

Druk nr 161 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 umowy najmu  pod stację bazową telefonii 

komórkowej. 

Druk nr 162 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych  do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

Druk nr 163 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020. 

Druk nr 164 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów 

deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

XV/158/2019 w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa sportowego z 

piłkochwytami o wys. 6m, ogrodzeniem o wys. 4m, z budowa 

infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z 

masztami oświetleniowymi o wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji 

deszczowej (drenażu retencji) ze szczelnym zbiornikiem okresowo 

wybieralnym na wody opadowe na działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 

521/21, obr. 46 Nowa Huta 

XV/159/2019 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 3 umowy najmu  pod stację bazową telefonii 

komórkowej 

XV/160/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych  do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

XV/161/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych  do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XV/162/2019 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. 

przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 
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Dz-18.0021.15.2019 

 

PROTOKÓŁ 

XV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 21 października 2019 r. w 

siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Autopoprawka zarządu do druku nr 162 – zał. nr 2 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 163 – zał. nr 3 

4) Oryginały uchwał - zał. nr 4. 

_________________________________ 

 

XV 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.  

 

Radni minutą ciszy uczcili pamięć O.O. Niwarda, długoletniego Proboszcza parafii Na 

Szklanych Domach i budowniczego Nowej Huty. 

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 160 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: 

„Budowa sportowego z piłkochwytami o wys. 6m, ogrodzeniem o wys. 4m, z budowa 

infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o 

wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenażu retencji) ze szczelnym zbiornikiem 

okresowo wybieralnym na wody opadowe na działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 521/21, 

obr. 46 Nowa Huta 

Druk nr 161 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 umowy najmu  pod stację bazową telefonii 

komórkowej. 

Druk nr 162 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych  do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

Druk nr 163 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020. 

Druk nr 164 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunku działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów 

deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 
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6. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -       0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad stanowi porządek obrad XV sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XIV sesji 

Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XIV sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 160 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa sportowego z piłkochwytami o wys. 6m, 

ogrodzeniem o wys. 4m, z budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji 

elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji deszczowej 

(drenażu retencji) ze szczelnym zbiornikiem okresowo wybieralnym na wody opadowe na 

działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 521/21, obr. 46 Nowa Huta. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Mariusz 

Woda, Stanisław Moryc 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się         -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XV/158/2019. 

 

Druk nr 161 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 

umowy najmu  pod stację bazową telefonii komórkowej.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało          –     13 radnych 

Przeciw         -        1 radny 

Wstrzymało się      -        5 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 
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Uchwała Nr XV/159/2019. 

 

Druk nr 162 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych  do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2019 z autopoprawką (zał. nr 2). 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się       -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XV/160/2019. 

 

Druk nr 163 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta z autopoprawką (zał. nr 3).  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XV/161/2019. 

 

Druk nr 164 – projekt zarządu – referent Marcin Pawlik. 

 - w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie 

programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Marcin Pawlik. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XV/162/2019. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący przekazał Radnym zaproszenie do Muzeum Historycznego Krakowa 

Nowej Huty na dzień 19 listopada 2019.  
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Radny Tomasz Kudelski zapytał o termin montażu windy dla osób niepełnosprawnych 

do siedziby Rady. Przewodniczący poinformował, że został wykonany projekt. 

 

Prowadzący poinformował o problemach z dostosowaniem wejścia dla osoby 

niepełnosprawnej na os. Centrum C 1 i os. Krakowiaków.   

 

Radna Beata Poszwa zgłosiła wniosek o zamontowanie lustra na ul. Mościckiego – 

Wojciechowskiego.   

 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba zwrócił uwagę na problemy z wynajęciem  

pomieszczeń na wózki dla osób niepełnosprawnych. 

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Kudelski, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Beata 

Poszwa, Stanisław Moryc, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc.    

 

Radny Jan Pyż poinformował o konieczności wykonania przejścia dla pieszych na ul. 

Wyciąskiej i stanowisku MIR. 

W dyskusji głos zabrali radni: Mariusz Woda, Jarosław Matuszczyk, Jan Pyż, Edward 

Porębski – zostanie zorganizowane spotkanie w terenie. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XV sesję o godz. 18.45, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


