
Dz.18.0020.1.25.2012
Podsumowanie:

XXV sesja VI kadencji 
w dniu 26 listopada 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 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 pomieszczenia tymczasowego – 

druk nr 11,
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 23 obr. 30 w Krakowie – druk nr 12,
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 48 obr. 31 w Krakowie – druk nr 13,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 – druk nr 14,
- w sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla 

Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013  – druk nr 15,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 16,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013  – druk nr 17,
- w zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 – 

druk nr 18,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 19,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 20.

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: 

XXV/383/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXV/384/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/385/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/386/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/387/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/388/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/389/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/390/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/391/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/392/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/393/12
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego

XXV/394/12 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 23 obr. 30 w Krakowie 

XXV/395/12 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 48 obr. 31 w Krakowie

XXV/396/12 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 

XXV/397/12
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy 

Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 

XXV/398/12
w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 

XXV/399/12 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 

XXV/400/12
w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2013

XXV/401/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXV/402/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.25.2012
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PROTOKÓŁ
XXV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXV sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  26  listopada  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) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 5.

_________________________________

XXV 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 XXIV 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 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 pomieszczenia tymczasowego – 

druk nr 11,
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 23 obr. 30 w Krakowie – druk nr 12,
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 48 obr. 31 w Krakowie – druk nr 13,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 – druk nr 14,
- w sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla 

Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013  – druk nr 15,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 16,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013  – druk nr 17,
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- w zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 – 
druk nr 18,

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

    Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 19
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 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 20

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
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XXV sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował  radnych, że protokół  z XXIV sesji 
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXIV 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.
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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.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Krystyna Jastrzębska. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/383/12. 

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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/384/12. 

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 XXV/385/12. 

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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/386/12. 

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:
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Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/387/12. 

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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/388/12. 

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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/389/12. 

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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/390/12. 

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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/391/12. 

6



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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/392/12. 

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

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXV/393/12. 

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 23 obr. 30 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –    19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XXV/394/12. 

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 48 obr. 31 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXV/395/12. 

Druk nr 14 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków. 

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2012.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
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Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXV/396/12. 

Druk nr 15 – projekt Zarządu – referent Krystyna Frankiewicz, na wniosek Dzielnicowego 
Zespołu Koordynacyjnego, opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta 
Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013.

Prowadzący ogłosił  5 min przerwy na wydanie opinii  do projektu przez Komisję  Prawa i 
Porządku Publicznego.

Po przerwie

Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego poinformowała o zaopiniowaniu w/w 
projektu uchwały przez komisję i przedstawiła jego treść.
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXV/397/12. 

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na 
rok 2013.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc – została opracowana 
Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych (z dnia 1 listopada 
2012), Edward Porębski, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się       -      4 radnych 
Uchwała nr XXV/398/12. 

Druk nr  17 –  projekt  Komisji  Rewizyjnej  –  referent  Marian  Paciorek,  pozytywna opinia 
Zarządu
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji głos zabrali radni: Radny Edward Porębski, Stanisław Moryc,  
Przewodniczący Komisji zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały o uzupełnienie tytułu z 
„….planu pracy Komisji Rewizyjnej” na  „….planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013”. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
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Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się       -      4 radnych 
Uchwała nr XXV/399/12. 

Druk nr 18 – projekt Zarządu – referent Małgorzata Bąk, Stanisław Moryc, pozytywna opinia 
Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych
-  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XX/331/12  z  dnia  18  czerwca  2012  w  sprawie  zadań 
powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny
Uchwała nr XXV/400/12. 

Druk  nr  19  –  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         –     20 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymał się        -      0
Uchwała nr XXV/401/12. 

Druk  nr  20  –  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         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXV/402/12. 

5. Wolne wnioski.

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

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  spotkaniach  w  sprawie 
zabezpieczenia skarpy nowohuckiej, zmian w komunikacji zbiorowej, Zespołu ds. Muzeum 
PRL,  sprzątania  terenów  Dzielnicy  (z  przedstawicielami  ZIKiT  i  MPO),  imprezach 
związanych z Dniami Seniora, otwarciu Klubu KRĄG, ślubowaniu I rocznika kadetów SA 
PSP, ślubowaniu 1 klas gimnazjalnych, Przeglądzie Twórczości Dzieci Przedszkolnych, X 
Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej,  III Festiwalu Pieśni Patriotycznej, zajęciach w 
ramach Programu Uczeń-Obywatel, Ligii Parafialnej.
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Prowadzący przedstawił sytuację Komitetów Kanalizacyjnych i Wodociągowych w ramach 
Lokalnych  Inicjatyw  Inwestycyjnych  –  problem  odkupienia  projektów,  projekt  uchwały 
RMK.
Powiadomił  o  spotkaniach  z  Prezydentem  MK  Jackiem  Majchrowskim  i  Zastępcami 
Tadeuszem Trzmielem, Magdaleną Sroką, Elżbietą Koterbą w sprawie zadań budżetowych na 
rok 2013 i opracowywanego Studium zagospodarowania przestrzennego MK.

Przewodniczący zaprosił radnych na:
- konferencję w dniu 6 grudnia godz. 16.00 w sprawie Studium rozwoju miasta,
- Wigilie dla rodzin potrzebujących w Domu tańca OK. im. C.K. Norwida w dniach 18 i 19 
grudnia godz. 14.00,
- otwarcie boiska przy SP 88 i obchody 55-lecia powstanie szkoły w dniu 6 grudnia godz. 
12.00,
- Wigilię dla Radnych w dniu 14 grudnia godz. 18.00 w ZSS os. Sportowe.

Radni otrzymali harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVIII na rok 2013.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Miłosława Ciężak poprosiła o dostarczenie materiałów dotyczących zakresu 
sprzątania terenów przez ZIKiT i MPO – wszyscy radni otrzymają informację po przesłaniu 
oficjalnego pisma.

Radny Edward  Porębski  omówił  sprawę  prawnych aspektów LII  i  udziału gminy, 
zapytał o Muzeum PRL, sprzątanie osiedli, opiniowanie zmian komunikacji zbiorowej.

Przewodniczący Stanisław Moryc szczegółowo omówił zasady opłat za przyłącza.

Zastępca Przewodniczącego Józef  Szuba poinformował  o  ustaleniach ze  spotkań  z 
pracownikami ZIKiT dotyczących zmian w kursowaniu komunikacji  zbiorowej,  wszystkie 
wnioski mieszkańców były przesyłane do ZIKiT.  

 Radny  Stanisław  Maranda  zauważył,  że  w  punkcie  Oświadczenia  radni  powinni 
oświadczać, a dyskusje merytoryczne można odbywać na posiedzeniach komisji.

Zastępca Przewodniczącego poruszył problem braku możliwości dogodnego powrotu 
pracowników Drukarni z pracy i zwrócił się do obecnych na sesji Radnych MK o pomoc w 
rozwiązaniu  sprawy.  Zdał  relację  ze  spotkań  i  omówił  podział  obowiązków dotyczących 
sprzątania pomiędzy MPO i ZIKiT. Harmonogramy prac mają być przysłane.   

Przewodniczący Stanisław Moryc wyjaśnił, że sprawa Muzeum PRL nie była jeszcze 
omawiana.

Radny Janusz Więcław poinformował  o problemach związanych z naprawą  Skarpy 
Nowohuckiej. 

Radna  Elżbieta  Mitka  krytycznie  odniosła  się  do  sprzątania  terenów  Dzielnicy, 
pielęgnacji zieleni, zmian w kursowaniu komunikacji zbiorowej, braku udekorowania Placu 
Centralnego na święto 11 listopada.
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Radna Stanisława Rusinowska poprosiła o informowanie radnych o terminach spotkań 
w sprawach istotnych dla dzielnicy i mieszkańców.

Radny  Jerzy  Daniec  zgłosił  wniosek  o  podstawienie  kontenerów  na  odpady 
wielkogabarytowe na osiedla peryferyjne.  

Radna Krystyna Frankiewicz złożyła oświadczenie dotyczące działań PiS i PO .

Radny MK Tomasz Urynowicz odniósł się do wypowiedzi radnej K. Frankiewicz.

Przewodniczący  poinformował  o  pracach  przy  budowie  „Smoczego  skweru”  przy 
NCK.

Radna Krystyna Jastrzębska powiadomiła o problemach związanych z realizacją zadań 
dotyczących dzieci niepełnosprawnych.

Przewodniczący zwrócił się do przedstawicieli Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej 
im. Stańczyka  o podanie terminu udostępnienia materiałów z poprzedniej sesji.

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 grudnia  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 XXV sesję o godz. 19.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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