
Dz.18.0020.1.29.2013
Podsumowanie:

XXIX sesja VI kadencji 
w dniu 18 lutego 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – 
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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 15,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 16,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 17,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 18,
- w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku

Spalarni Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora
wraz z budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1,
351/4 obr. 40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie – druk nr 19,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 20,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 21,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 22,
- w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad 

Dzielnic – druk nr 23,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 24,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 25,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 26,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 27.

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.

Podjęte uchwały: 

XXIX/418/13
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego
XXIX/419/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/420/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/421/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/422/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/423/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/424/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/425/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/426/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/427/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/428/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/429/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/430/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/431/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/432/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/433/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/434/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/435/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/436/13
w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013

XXIX/437/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013

XXIX/438/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013

XXIX/439/13
w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach 

do Rad Dzielnic

XXIX/440/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/441/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/442/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIX/443/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.29.2013
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PROTOKÓŁ
XXIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXIX  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  18  lutego  2013  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, 4, 5.
3) Poprawka radnej Krystyny Frankiewicz do druku nr 21 – zał. nr 6.
4) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 7.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 8.
6) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 9.
7) Wolny wniosek radnej Krystyny Frankiewicz – zał. nr 10.
8) Wolny wniosek radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 11.

_________________________________

XXIX  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
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – 
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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 15,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 16,
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 17,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 18,
- w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku

Spalarni Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora
wraz z budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1,
351/4 obr. 40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie – druk nr 19,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 20,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 21,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 22,
- w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad 

Dzielnic – druk nr 23.
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  4  wnioski  o
włączenie pod obrady projektów uchwał:

 
- sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2).

Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 24 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  19 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 25 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  19 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 26 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało          –  19 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 5).
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Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 27
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało          –  19 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

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

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

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

Przewodniczący udzielił głosu Panu *.
Pan * omówił  sprawę zmiany geometrii  Placu Centralnego poprzez  dobudowę połączenie
jezdni  al.  Solidarności  z  al.  Andersa  po  stronie  północnej,  poprawi  to  płynność  ruchu  i
umożliwi przeniesienie przystanków tramwajowych. 
Prowadzący  przekazał  sprawę  Przewodniczącemu  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  do
rozpatrzenia.  
Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego  Janusz  Więcław  zdał  relację  ze
spotkania  w  sprawie  przebudowy  ul.  Mogilskiej.  Poprosił  o  zorganizowania  podobnego
spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Dzielnicy Nowa Huta.  
  
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.

Radny Stanisław Maranda zapytał czy projekty uchwał są przygotowywane zgodnie z nową
procedurą  i  czy  Zarząd  wystąpił  do  miasta  o  opinię  prawną,  projekty  są  procedowane  z
naruszeniem prawa.

*) Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączył  Małgorzata Kowalska – inspektor w Kancelarii Rady
Miasta i Dzielnic Krakowa.
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Przewodniczący poinformował radnych, że na spotkaniu Przewodniczących Dzielnic zostały
poruszone w/w problemy, Przewodniczący RMK 1 lutego 2013 wystąpił do Prezydenta MK o
zmianę procedury związanej z opiniowaniem przedłużeń umów najmu lokali socjalnych oraz
pomieszczeń  tymczasowych.  Zgodnie  z  nowa  Procedura  Zespół  sprawdzający  będzie  się
składał  z  przedstawiciela  MOPS,  przedstawiciela  Dzielnicy  i  ewentualnie  innych  np.
przedstawiciela Wydziału Mieszkalnictwa.   
Projekty uchwał zostały przygotowane na dotychczasowych zasadach.
W dalszej dyskusji na temat zgodności z prawem procedury i zasadności opiniowania przez
Radę  wniosków  udział  wzięli  radni:  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław
Maranda, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.  
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Krystyna Frankiewicz. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/418/13.

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.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/419/13.

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.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/420/13.

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.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
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Uchwała nr XXIX/421/13.

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.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/422/13.

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/423/13.

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/424/13.

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/425/13.

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/426/13.

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/427/13.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/428/13.

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/429/13.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/430/13.
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Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/431/13.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/432/13.
Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/433/13.

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/434/13.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Głosowało: 20 radnych

9



Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/435/13.

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Spalarni 
Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora wraz z 
budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1, 351/4 obr.
40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie.

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak – były uwagi do działalności firmy, Elżbieta
Mitka – czy są przestrzegane normy zanieczyszczeń, Krystyna Jastrzębska, Janusz Więcław,
Anna Starbryła, Wiesława Zboroch – mieszkańcy nie zgłaszali uwag, Mariusz Woda, Edward
Porębski, Janusz Więcław, Stanisław Maranda – zdał relację z posiedzenia komisji, Marian
Paciorek, Edward Porębski, Marian Paciorek, Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak, Elżbieta
Mitka, Małgorzata Bąk, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz – zaproponowała poprawkę
pod warunkiem, że zakład wykaże że jest proekologiczny, prospołeczny, Janusz Więcław.

Radna Miłosław Ciężak zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji
Planowania Przestrzennego.

Przewodniczący  poinformował  radnych,  że  zostanie  zorganizowane  spotkanie  w  sprawie
udzielenia informacji jaka jest możliwość nadzorowania zanieczyszczenia środowiska przez
zakłady, pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska.
Prowadzący omówił procedurę wydawania przez Radę Dzielnicy opinii do inwestycji, nie jest
ona wiążąca dla wydziału.  Poprosił,  by w przypadku kontrowersji  na komisji  informować
Zarząd przed sesją, żeby można było zaprosić strony.
Przewodniczący,  uwzględniając uwagi  radnych,  zgłosił  autopoprawkę – zmiana  treści  § 2
„Rada Dzielnicy wnosi o umieszczenie przed wjazdem do spalarni odpadów niebezpiecznych
tablicy  informującej  o  danych  dotyczących  zanieczyszczeń  emitowanych  przez  zakład  w
czasie rzeczywistym”, § 3 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.  

Przystąpiono do rozpatrywania wniosku formalnego radnej Miłosławy Ciężak.

Przewodniczący Komisji Planowania Janusz Więcław zgłosił wniosek o przerwę.

Głos  za  wnioskiem formalnym  wygłosił  radny Stanisław  Maranda,  głos  przeciw  –  Józef
Szuba.

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek radnej Miłosławy Ciężak o 
odesłanie projektu uchwały do Komisji.

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw        -       5 radnych
Wstrzymało się      -       3 radnych
Projekt uchwały został odesłany do Komisji.
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Radny Janusz Więcław wycofał wniosek o przerwę.

W dalszej dyskusji głos zabrali radni Edward Porębski, Stanisław Moryc.

Druk  nr  20  –  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 2013.

Radny  Edward  Porębski  zwrócił  uwagę,   aby  radni  podczas  komisji  w  placówkach
oświatowych szczegółowo analizowali potrzeby. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymało się      -      0
Uchwała nr XXIX/436/13.

Druk  nr  21  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013.
Przewodniczący zgłosił autopoprawkę – w  § 1 pkt 5 „Wniosek nr 69 OSP Kościelniki – 
zakup pompy zmienia się wysokość kwoty z 4.600 zł na 2.300 zł”. 

Radna Krystyna Frankiewicz zgłosiła poprawkę – zmiana wysokości kwoty we wniosku nr 65
i 66 – przeniesienie kwoty 1.000 zł z dofinansowania konkursu „Iluminacje noworoczne „ na
dofinansowanie projektu „Ogrody Nowej Huty” – zał. nr 6.

Przewodniczący omówił  zasady Projektu „Ogrody Nowej Huty”  realizowanego przez OK.
im.  C.K.  Norwida.  W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Janusz Więcław.
Radna  Krystyna  Frankiewicz  przedstawiła  wyjaśnienia  dotyczące  przełożenia  terminu
głosowania  w  sprawie  przeznaczenie  środków  na  zakup  pompy  dla  OSP  Kościelniki  i
krytycznie odniosła się do wypowiedzi podczas spotkania OSP. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Krystyny Frankiewicz.
Wyniki głosowania:

Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania.
 
Prowadzący ponownie zarządził głosowanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     8 radnych
Przeciw        -    13 radnych
Wstrzymało się      -      0
Poprawkę odrzucono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw        -      1 radny
Wstrzymało się      -      0
Uchwała nr XXIX/437/13.
Radna Krystyna Frankiewicz zgłosiła votum separatum do uchwały.

Druk  nr  22  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013.
W dyskusji głos zabrali radni: Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław
Moryc, Krystyna Jastrzębska.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      0
Uchwała nr XXIX/438/13.

Druk  nr  23  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej

- w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad 
Dzielnic.

Radny Edward Porębski zgłosił poprawkę – zał. nr 7.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Maranda,
Stanisław  Moryc,  Elżbieta  Mitka,  Stanisław  Maranda,  Elżbieta  Mitka,  Janusz  Więcław,
Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc,
Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Adam Krztoń – 50 podpisów, Andrzej Kowalik – 100
podpisów, Józef Szuba, Mariusz Woda. 

Przystąpiono do rozpatrywania poprawki radnego Edwarda Porębskiego.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Miłosławy  Ciężak,
Edward Porębski.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie poprawki jako autopoprawki § 1 – bez zmian,
§ 2 – zmiana w § 4, § 3 – zmiana w § 3.
Radny Edward Porębski wycofał swoją poprawkę. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw        -      1 radny
Wstrzymało się      -      0
Uchwała nr XXIX/439/13.
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Druk  nr  24  –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/440/13.

Druk  nr  25  –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/441/13.

Druk  nr  26  –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/442/13.

Druk  nr  27  –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr XXIX/443/13.

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak  złożyła wniosek (zał. nr 9), radna Krystyna
Frankiewicz złożyła wniosek (zał. nr 10), radny Edward Porębski złożył i odczytał wniosek
(zał. nr 11).
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6. Informacja z pracy Zarządu.
Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  spotkaniach:  w  Wydziale

Architektury i Urbanistyki UMK – radna Krystyna Jastrzębska zdała relację z negocjacji w
sprawie nadbudowy budynku os. Teatralne 19, w sprawie budowy boiska przy SP 37,  w
sprawie  przebudowy  al.  Przyjaźni,  spotkaniu  Przewodniczących  Dzielnic,  członkowie
Zarządu brali udział w spotkaniach sprawozdawczych OSP i dyżurach.  

Radny Janusz Więcław poinformował o możliwości składania uwag do tzw. umów
śmieciowych,  zdał  relację  ze  spotkania  dotyczącego  modernizacji  linii  tramwajowej  i  ul.
Mogilskiej. 
Radna  Miłosława  Ciężak  poprosiła  o  ponowienie  wniosku  o  dostosowanie  przystanków
komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny  Edward  Porębski  omówił  projekty  uchwał  RMK  dotyczące  wprowadzenia
zasad na opłaty śmieciowe.
Poinformował o odczytaniu na Komisji Edukacji RMK stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie
połączenia Gimnazjum nr 45 i XVI LO. Wszystkie Dzielnice bronią  szkół, Dzielnica XVIII
nie. Szkoły należy restrukturyzować a nie zamykać.

Radna Miłosława Ciężak zapytała czyją opinię przedstawiano na Komisji Edukacji.
Radny Stanisław Maranda poprosił o oświadczenie radnego Andrzeja Kowalika.
 
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że projekty uchwał dotyczące likwidacji lub
restrukturyzacji  szkół  były  szczegółowo rozpatrywane na posiedzeniach  Komisji  Edukacji
RMK. Zarówno Dyrekcja, Grona Pedagogiczne, jak i Rady Rodziców Gimnazjum nr 45 oraz
XVI Liceum Ogólnokształcącego wypracowały same model połączenia jednostek, aby być
lepszym  podmiotem  edukacyjnym.  Projekty  uchwał  dotyczące  likwidacji  w/w  placówek
zostały wycofane przez Pana Prezydenta przed sesją.  

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 18 marca  2013
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 XXIX sesję o godz. 20.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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