Dz.18.0021.29.2016
Podsumowanie:

XXIX sesja VII kadencji
w dniu 27 października 2016 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 402 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Betonowej, Wiązowej w Krakowie oraz w
terenach zielonych do rejonu granicy Miasta Krakowa,
Druk nr 403 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Centrum C,
Druk nr 404 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Urocze,
Druk nr 405 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk nr 406 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
XXIX/376/16

XXIX/377/16
XXIX/378/16
XXIX/379/16
XXIX/380/16

w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej w ul. Betonowej, Wiązowej w Krakowie oraz w
terenach zielonych do rejonu granicy Miasta Krakowa
w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony
os. Centrum C
w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony
os. Urocze
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017
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Dz-18.0021.29.2016

PROTOKÓŁ
XXIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXIX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 27 października 2016 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych – zał. nr 1,
2) Autopoprawka do Druku Nr 405 – zał. nr 2.
3) Autopoprawka 2 do Druku Nr 405 – zał. nr 3.
4) Autopoprawka do Druku Nr 406 – zał. nr 4.
5) Oryginały uchwał – zał. nr 5.
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.
Na prośbę Mieszkańców Przewodniczący udzielił głosu Sekretarzowi Duszpasterskiej Rady
Parafialnej – Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła, który podziękował za zaangażowanie
Rady Dzielnicy i zadeklarował pomoc Rady Parafialnej w rozwiązanie problemu dotyczącego
przeniesienia kapliczki.
Mieszkanka bloku 17 z os. Willowego poinformowała, że zdecydowana większość Wspólnoty
wyraziła zgodę na przyjęcie kapliczki przy ich bloku. Zwróciła się z prośbą o ponowne
wystąpienie do Prokuratury o ochronę uczuć religijnych i zakłócanie miru społecznego.
Przewodniczący Stanisław Moryc oświadczył, że skieruje wniosek do Prokuratury dotyczący
ochronę uczuć religijnych i zakłócanie miru społecznego. W związku z powyższym
stwierdził, że procedowanie nad lokalizacją kapliczki do czasu wyjaśnienia sprawy przez
Prokuraturę wydaje się bezcelowe. Obecnie Kapliczka została zabrana do renowacji przez
ZZM, po renowacji będzie złożona w godnym miejscu w Opactwie do czasu poczynienia
niezbędnych ustaleń.
2. Przedstawienie projektu 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 projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 402 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Betonowej, Wiązowe w Krakowie oraz w
terenach zielonych do rejonu granicy Miasta Krakowa,
Druk nr 403 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Centrum C,
Druk nr 404 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Urocze,
Druk nr 405 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
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Druk nr 406 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017,
Druk nr 407 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie lokalizacji kapliczki umiejscowionej
pierwotnie w os. Willowe 17 i 21.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Prowadzący wycofał Druk nr 407 w sprawie lokalizacji kapliczki umiejscowionej pierwotnie
w os. Willowe 17 i 21 z pod obrad sesji.
Nie wpłynęły żadne propozycje zmiany dotyczące porządku obrad.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianą.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XXIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że do protokołu z XXVII
sesji została przekazana informacja Zarządu dla radnego Edwarda Wursta wyjaśniająca ilość
głosów jakie zostały policzone w zakresie wniosku o sprostowanie.
Przewodniczący stwierdził, że przyjmuje protokół z XXVII i XXVIII sesji bez wniesionych
uwag.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 402 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
w ul. Betonowej, Wiązowe w Krakowie oraz w terenach zielonych do rejonu granicy Miasta
Krakowa.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIX/376/16.
Druk nr 403 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
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- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu os. Centrum C.
Radny Adam Krztoń – zgłosił poprawkę – uzupełnić jednostkę powierzchni (ha).
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z korektą edytorską.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIX/377/16.
Druk nr 404 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu os. Urocze.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z korektą edytorską jw.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIX/378/16.
Druk nr 405 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc,
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2016.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2) oraz
autopoprawka 2 Zarządu (zał. nr 3), które będą procedowane.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Monika Fiołek,
Mariusz Woda.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 11 radnych
Za głosowało
– 11 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
8 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Uchwała nr XXIX/379/16.
Druk nr 406 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc,
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2017.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 4), która będzie
procedowana.
W dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław
Moryc.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała nr XXIX/380/16.
5. Oświadczenia i komunikaty.
Radny Marian Baś zaapelował o znalezienie godnego miejsca dla nielegalnie
przeniesionej kapliczki z os. Willowego. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący.
Radna Krystyna Frankiewicz odczytała treść pisma Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy XVIII skierowanego do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMK w sprawie
skargi złożonej przez radną na Przewodniczącego. Stwierdziła, że Komisja powinna zapytać
obu stron o zdanie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Krztoń udzielił wyjaśnień. Stanowiska stron
zostały przekazane na sesjach Rady Dzielnicy.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Adam Krztoń, Krystyna
Frankiewicz, Adam Krztoń, Krystyna Frankiewicz, Beata Poszwa.
Radny Andrzej Kowalik poprosił radnych o zgłaszanie lokalizacji porzuconych lub
zdezelowanych wraków samochodów w terminie do dnia 15 listopada 2016.
Radny Edward Wurst zgłosił, że nie zgadza się z odpowiedzią Zarządu w sprawie
sprostowania i dalej będzie zgłaszał sprawę. Przewodniczący prosił radnego o wspólne
przesłuchanie nagrania.
W dalszej dyskusji na temat skargi radnej Krystyna Frankiewicz udział wzięli radni: Edward
Porębski, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Marian Baś, Stanisław Moryc.
Radna Monika Fiołek zapytała o wpisanie do WPF zadań okołospalarniach.
Przewodniczący udzielił odpowiedzi.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXIX sesję o godz. 18.55, wyczerpując cały program porządku obrad.
Protokołowała:
Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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