
Dz.18.0020.1.21.2012
Podsumowanie:

XXI sesja VI kadencji 
w dniu 9 lipca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 6,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w roku 2013 – druk nr 7,
- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii i występowania 

z wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy – druk nr 8,
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 173 obr. 45 w 

Krakowie – druk nr 9,
- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII w 

roku 2012 – druk nr 10.
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: 

XXI/336/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/337/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/338/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/339/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/340/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/341/12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012
XXI/342/12 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2013 roku
XXI/343/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii 

i występowania z wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy  
XXI/344/12 w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 

173 obr. 45 w Krakowie
XXI/345/12 w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowego 

Dzielnicy XVIII w roku 2012

Dz.18.0020.1.21.2012
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PROTOKÓŁ
XXI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 9 lipca 2012 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 2, 3.
3) Oryginały uchwał - zał. nr 4.
4) Wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 5.

_________________________________

XXI 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. 

Prowadzący powiadomił zebranych o śmierci Ojca Norberta OCist Tadeusza Paciory. 
Radni uczcili zmarłego minuta ciszy.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5, 
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 6,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2013 roku – druk nr 7,
- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii i występowania 

z wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 – druk nr 8.
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

 
Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynęły  2  wnioski  o 

włączenie pod obrady projektów uchwał:
 

3



-  w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 173 obr. 45 w 
Krakowie  (zał. nr 2)

    Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 9
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  14 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    3 radnych

- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII w 
roku 2012 (zał. nr 3)

Wszyscy radni otrzymali kserokopię projektu uchwały – Druk nr 10
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    1 radny

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało          –  19 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    2 radnych
Porządek obrad XXI sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XX sesji Rady 
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XX sesji został przyjęty.

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  projekty  uchwał  przygotowane  przez 
Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       3 radnych
Uchwała nr XXI/336/12. 
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Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/337/12. 

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/338/12 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/339/12. 

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/340/12. 

Druk nr 6 – 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 2012.
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W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef 
Szuba, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/341/12. 

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej,  Komisji  Edukacji,  Turystyki  i  Sportu,  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej, 
Komisji Kultury i Zabytków, Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, 
Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Profilaktyki.

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2013 roku.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Stanisław  Moryc,  Katarzyna 
Kapelak-Legut,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski, 
Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Józef Szuba, 
Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXI/342/12. 

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii i występowania z 
wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       3 radnych
Uchwała nr XXI/343/12. 

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 173 obr. 45 w 
Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       3 radnych
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Uchwała nr XXI/344/12. 

Prowadzący ogłosił 10 min przerwy na przygotowanie przez Komisję  Kultury i Zabytków 
opinii do Druku nr 10.

Po przerwie

Druk nr 10 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Kultury 
i Zabytków.

- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII 
w roku 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXI/345/12. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak  złożyła wniosek (zał. nr 5).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  przedstawił  tematy  poruszane  na  spotkaniu 
Przewodniczących Rad Dzielnic w Dzielnicy IV. 
Poinformował  o  podziękowaniach  dyrektorów  szkół  za  współpracę  w  minionym  roku 
szkolnym.   

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Elżbieta Mitka szczegółowo omówiła historię i problemy związane z wydaniem 
pozwolenia na budowę spopielarni zwłok na os. Na Skarpie. Podkreśliła stanowczy sprzeciw 
mieszkańców.

Radna   Katarzyna  Kapelek-Legut  stwierdziła,  że  nie  widzi  żadnych  podstaw 
merytorycznych żeby odnieść  się  do oświadczenie  złożonego przez  Przewodniczącego na 
poprzedniej sesji i podtrzymuje swoje oświadczenie z miesiąca maja. 
Poprosiła  o  zamieszczenie  podziękowań  dla  mieszkańców  na  głównej  stronie  WWW 
Dzielnicy.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych o rozstrzygnięciu konkursu 
ideowego  na  zagospodarowanie  strefy  po  wschodniej  stronie  Huty  ArcelorMittal.  Należy 
koniecznie  dążyć  do  zrównoważonego  rozwoju  terenów  po  wschodniej  stronie  Miasta 
Krakowa.  
Odniósł się do sprawy montażu instalacji do spopielania zwłok i przypomniał o działaniach 
podejmowanych przez Radę Dzielnicy.
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Radny Jerzy Daniec poruszył  sprawę  nakładania przez Straż  Miejską  mandatów na 
mieszkańców przy braku odpowiednich rozliczeń  za wywóz nieczystości  oraz niekoszenia 
traw w terenach wiejskich, co grozi pożarem.

Radny  Edward  Porębski  powiadomił,  że  podstawą  do  nakładania  mandatów  jest 
uchwała RMK. 

W dyskusji dotyczącej rewitalizacji Nowej Huty głos zabrali radni: Edward Porębski, 
Stanisław Moryc, Józef Szuba. 

W dalszej dyskusji na temat budowy spopielarni udział wzięli radni: Elżbieta Mitka, 
Edward Porębski, Miłosława Ciężak, Elżbieta Mitka, Edward Porębski, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc,  Janusz Więcław,  Elżbieta  Mitka,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, 
Stanisław Moryc,  Janusz  Więcław,  Stanisław Moryc,  Janusz  Więcław,  Stanisław Moryc, 
Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Edward Porębski, .

W dyskusji na temat budowy ścieżek rowerowych i ogródków jordanowskich udział 
wzięli radni Edward Porębski i Stanisław Moryc.

Przewodniczący  poinformował  radnych  o  imprezach  -  2  września  2012  Dożynki 
Dzielnicowe w os. Ruszcza, 15 września 2012 Dzień Sportu na terenie zielonym przy NCK.

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 30 sierpnia 2012 
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
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 XXI sesję o godz. 19.50, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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