Dz.18.0020.1.22.2012
Podsumowanie:

XXII sesja VI kadencji
w dniu 30 sierpnia 2012 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i garażem w poziomie terenu, zjazdami
z drogi wewnętrznej, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej oraz małą
architekturą na działkach 55, 56 obr.51 Nowa Huta, przy al. Jana Pawła II w Krakowie”
– druk nr 1,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w roku 2013 – druk nr 2,
- w sprawie zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII w roku 2012 – druk nr 3.
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
XXII/346/12

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i garażem
w poziomie terenu, zjazdami z drogi wewnętrznej, budową oraz
przebudową infrastruktury technicznej oraz małą architekturą na

XXII/347/12

działkach 55, 56 obr.51 Nowa Huta, przy al. Jana Pawła II w Krakowie”.
w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia

XXII/348/12

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2013 roku
w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012
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Dz.18.0020.1.22.2012

PROTOKÓŁ
XXII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 sierpnia 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,
5) WIZJA NOWEJ HUTY – zał. nr 6.
_________________________________
XXII 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.
W sesji uczestniczył Pan Edward E. Nowak.
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 XXI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i garażem w poziomie terenu, zjazdami
z drogi wewnętrznej, budową, oraz przebudową Infrastruktury technicznej oraz małą
architekturą na działkach 55, 56 obr. 51 Nowa Huta, przy al. Jana Pawła II w Krakowie”
– druk nr 1.
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:
w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe
Dzielnicy XVIII w 2013 roku (zał. nr 2)
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 2

-
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 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 3
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania – wprowadzenie Druku nr 2.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania – wprowadzenie Druku nr 3.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
Porządek obrad XXII sesji został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXI sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXI 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 Józef Szuba, pozytywna opinia Komisji Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
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-

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz garażami poziemnymi i garażem w poziomie terenu, zjazdami z
drogi wewnętrznej, budową oraz przebudową infrastruktury tyczącej zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała nr XXII/346/12.

Druk nr 2 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i
Zabytków.
-

w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w 2013 roku.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
2 radnych
Uchwała nr XXII/347/12.
Druk nr 3 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i
Zabytków.
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się
2 radnych
Uchwała nr XXII/348/12.
5. Wolne wnioski.
Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła wniosek (zał. nr 5).
6. Informacja z pracy Zarządu.
Przewodniczący Stanisław Moryc odczytał pisma:
- odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustaleń ze spotkania Przewodniczącego
RMK z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic, które odbyło się 17 lipca 2012,
- informacja Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka o rozpoczęciu monitoringu
Rady MK i Dzielnic Krakowa
i przestawił radnym
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- informację Kancelarii RMiDzK dotycząca przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych,
- informację Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w sprawie
wniosków dotyczących zadań powierzonych „Bezpieczny Kraków” oraz zadań uznanych
przez Dzielnice za priorytetowe.
Poinformował o podziękowaniach od dzieci, które uczestniczyły w wyjazdach wakacyjnych,
na które Rada Dzielnicy przeznaczyła środki w ramach swoich zadań.
Powiadomił o otwarciu przez ArcelorMittal Przedszkola na os. Centrum A, Dożynkach
Miejskich w os. Kantorowice, zawodach OSP Powiatu Grodzkiego w os. Wolica.
Zdał relację ze spotkania z przedstawicielami ZBK i ZIKiT w sprawie remontu zabytkowych
murków przy blokach na terenie Dzielnicy XVIII, oficjalne stanowisko zostanie przesłane do
końca września 2012.
Członek zarządu Mariusz Woda uzupełnił informację o nowym przedszkolu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Krystyna Frankiewicz poprosiła o zamieszczenie terminów dyżurów.
Radny Edward Porębski powrócił do tematu zawodów OSP, przedstawił swoje
starania dotyczące remontu murków oraz konieczność remontu chodników wzdłuż Al.
Solidarności.
Przewodniczący Stanisław Moryc szczegółowo omówił historię przekazania murków
pomiędzy ZBK a ZIKiT.
Radny Edward Porębski poruszył problem niewykorzystania tablic informacyjnych
ustawionych przez KHK.
Przewodniczący wyjaśnił, że KHK nie udzieliło odpowiedzi.
Radny Edward Porębski zauważył, że nie otrzymał pełnej odpowiedzi na wolny
wniosek złożony na sesji 18 czerwca 2012, nie otrzymał wykazu prac remontowych z
podziałem na okręgi wyborcze.
Przewodniczący wyjaśnił, że zarząd nie prowadzi takiego wykazu, zakres prac został podany,
wszystkie kwoty przypisane do zadań są dostępne w sprawozdaniu za rok 2011.
W dyskusji na temat inwestycji wpisanych do Katalogu inwestycji miejskich 2012 udział
wzięli radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef
Szuba, Edward Porębski, Józef Szuba, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef Szuba,
Edward Porębski.
Przewodniczący Stanisław Moryc zaprosił radnych na Dożynki Dzielnicowe w os.
Ruszcza – 2 września 2012 oraz Dzień Sportu – 15 września 2012.
Prowadzący ogłosił 10 min przerwy.
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Po przerwie
Głos zabrał Pan Edward E. Nowak, który obszernie omówił swoją koncepcję WIZJI
NOWEJ HUTY – w załączeniu do protokołu (zał. nr 6).
Zaapelował by Rada Dzielnicy XVIII wraz z pozostałymi Dzielnicami Nowohuckimi, w
oparciu o pomoc mieszkańców podjęła wspólne działania zmierzające do opracowania
Programu dla Nowej Huty i przyjęcie go właściwymi uchwałami.
Następnie wywiązała się dyskusja. Radni zadawali pytania, a Pan Edward Nowak udzielał
odpowiedzi i wyjaśnień.
W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz – propozycja odłączenia Nowej Huty
od Krakowa, Marian Paciorek, Stanisław Maranda – projekt rewitalizacji centrum Nowej
Huty, Elżbieta Mitka – problem spalarni i spopielarni, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba,
Krystyna Jastrzębska, Dariusz Skiba, Józef Szuba, Krystyna Jastrzębska – brak perspektyw
dla młodych, Elżbieta Mitka.
Przewodniczący Stanisław Moryc podsumował dyskusję i podziękował Panu Edwardowi E.
Nowakowi za wystąpienie.
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 17 września 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 XXII sesję o godz. 20.05, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII

Stanisław Moryc
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