Dz.18.0021.27.2016
Podsumowanie:

XXVII sesja VII kadencji
w dniu 31 sierpnia 2016 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 387 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – tereny zielone,
Druk nr 388 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa
użytkowania działki nr 42 obr. 45 w Krakowie,
Druk nr 389 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazową telefonii
komórkowej,
Druk nr 390 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2016,
Druk nr 391 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017,
Druk nr 392 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk nr 393 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2017 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 394 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie realizacji zadań kompensacyjnych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 395 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 100/7
obr 36 w Krakowie,
Druk nr 396 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: Budowa
zewnętrznej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego oraz budowa dwóch kotłów
gazowych KG1, KG2 o nominalnej mocy cieplnej 120 MWt opalanych gazem ziemnym,
gazem koksowniczym, gazem wielkopiecowym w istniejącym budynku hali kotłowomaszynowej, wraz z budową centralnej nastawni w istniejącym budynku hali, oraz
infrastruktury technicznej z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami (również na zewnątrz
hali) na części działki nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta na terenie ArcelorMittal Poland S.A. przy
ul. Ujastek 1 w Krakowie,
Druk nr 397 (projekt uchwały zarządu) w sprawie trasy linii autobusowej nr „501”,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XXVII/361/16
XXVII/362/16
XXVII/363/16

XXVII/364/16
XXVII/365/16
XXVII/366/16
XXVII/367/16
XXVII/368/16
XXVII/369/16
XXVII/370/16

XXVII/371/16

w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – tereny
zielone
w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 42 obr.
45 w Krakowie
w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół
Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazową telefonii
komórkowej
w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn.
„Obsługa Dzielnic” na rok 2016
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 zadań
realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie realizacji zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII
Nowa Huta
w sprawie opinii do zbycia części działki nr 100/7 obr 36 w Krakowie
w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: Budowa zewnętrznej stacji
redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego oraz budowa dwóch kotłów
gazowych KG1, KG2 o nominalnej mocy cieplnej 120 MWt opalanych
gazem ziemnym, gazem koksowniczym, gazem wielkopiecowym w
istniejącym budynku hali kotłowo-maszynowej, wraz z budową
centralnej nastawni w istniejącym budynku hali, oraz infrastruktury
technicznej z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami (również na
zewnątrz hali) na części działki nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta na terenie
ArcelorMittal Poland S.A. przy ul. Ujastek 1 w Krakowie
w sprawie trasy linii autobusowej nr „501”
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Dz-18.0021.27.2016

PROTOKÓŁ
XXVII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXVII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 31 sierpnia 2016 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych – zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 391 – zał. nr 2.
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 392 – zał. nr 3.
4) Poprawka radnego Edwarda Wursta do Druku Nr 397 – zał. nr 4.
5) Oryginały uchwał – zał. nr 5.
XXVII 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 związku z 36 rocznicą podpisania Porozumień sierpniowych radni chwilą zadumy oddali
cześć osobom, które walczyły o wolną Polskę i prawo do godnego życia.
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 XXVI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 387 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – tereny zielone,
Druk nr 388 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa
użytkowania działki nr 42 obr. 45 w Krakowie,
Druk nr 389 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazową telefonii
komórkowej,
Druk nr 390 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2016,
Druk nr 391 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017,
Druk nr 392 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk nr 393 (projekt uchwały zarządu) w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017,
Druk nr 394 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie realizacji zadań kompensacyjnych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt
4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję:
Druk nr 392 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 393 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2017 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 394 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie realizacji zadań kompensacyjnych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 395 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 100/7
obr 36 w Krakowie.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Druk nr 396 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: Budowa
zewnętrznej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego oraz budowa dwóch kotłów
gazowych KG1, KG2 o nominalnej mocy cieplnej 120 MWt opalanych gazem ziemnym,
gazem koksowniczym, gazem wielkopiecowym w istniejącym budynku hali kotłowomaszynowej, wraz z budową centralnej nastawni w istniejącym budynku hali, oraz
infrastruktury technicznej z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami (również na zewnątrz
hali) na części działki nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta na terenie ArcelorMittal Poland S.A. przy
ul. Ujastek 1 w Krakowie.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 397 (projekt uchwały zarządu) w sprawie trasy linii autobusowej nr „501”.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 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 XXVII sesji.
Radna Miłosława Ciężak zapytała o brak projektów uchwał w sprawie opinii dotyczących
zawarcia umowy najmu lokali socjalnych. Przewodniczący wyjaśnił, że w trakcie przerwy
wakacyjnej odbywały się wymagane wizje lokalowe, na ich podstawie Zarząd podejmował
uchwały.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXVI sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXVI sesji został przyjęty.
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4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 387 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – tereny zielone.
Głos zabrał radny Edward Wurst.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0 radnych
Wstrzymało się 0 radnych
Uchwała nr XXVII/361/16.
Druk nr 388 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 42 obr. 45 w Krakowie.
W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Krystyna Frankiewicz, Marian Baś, Krystyna Frankiewicz,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymał się
1 radnych
Uchwała nr XXVII/362/16.
Druk nr 389 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr
1 umowy najmu pod stację bazową telefonii komórkowej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 11 radnych
Przeciw
6 radnych
Wstrzymało się 0
Uchwała nr XXVII/363/16.
Druk nr 390 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Rewizyjnej.
- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok
2016.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław
Moryc, Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław
Moryc.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0 radnych
Wstrzymał się
0 radnych
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXVII/364/16.
Druk nr 391 - 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 2), która będzie
procedowana.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXVII/365/16.
Druk nr 392 - 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 3), która będzie
procedowana.
W dyskusji na temat sposobu, zasadności i wysokości środków przydzielanych na
poszczególne jednostki i zadania udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian
Baś, Stanisław Moryc, Edward Wurst.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 11 radnych
Przeciw
3 radnych
Wstrzymał się
1 radny
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Uchwała nr XXVII/366/16.
Druk nr 393 - projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Infrastruktury Komunalnej.
- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 zadań realizowanych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
W dyskusji udział wzięli radni: Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław
Moryc.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Uchwała nr XXVII/367/16.
Druk nr 394 - projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej
- w sprawie realizacji zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu.
Zmianie ulega zapis w § 1:
z
„Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacji zadań kompensacyjnych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie w ramach Umowy Społecznej:…. „
na
„Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa
na rok 2017, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
realizacji zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie w
ramach Umowy Społecznej:…. ”
W dyskusji na temat zakresu, stanu i harmonogramu realizacji zadań, w tym rekompensat dla
mieszkańców os. Mogiła i Lesisko wzięli radni: Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, Edward
Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław
Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, Marian Baś,
Stanisław Moryc, Edward Wurst, Marian Baś, Stanisław Moryc, Jerzy Daniec, Stanisław
Moryc, Marian Baś, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba,
Marian Baś, Józef Szuba, Stanisław Moryc, mieszkanka os. Ogrodowego, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało
– 11 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się 2 radnych
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXVII/368/16.
Druk nr 395 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 100/7 obr. 36 w Krakowie.
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Wurst, Józef Szuba, Edward Wurst, Stanisław Moryc,
Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
0
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Wstrzymał się
1 radny
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXVII/369/16.
Druk nr 396 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zewnętrznej stacji redukcyjnopomiarowej gazu ziemnego oraz budowa dwóch kotłów gazowych KG1, KG2 o nominalnej
mocy cieplnej 120 MWt opalanych gazem ziemnym, gazem koksowniczym, gazem
wielkopiecowym w istniejącym budynku hali kotłowo-maszynowej, wraz z budową
centralnej nastawni w istniejącym budynku hali, oraz infrastruktury technicznej z
konstrukcjami wsporczymi i fundamentami (również na zewnątrz hali) na części działki nr
1/61 obr. 20 Nowa Huta na terenie ArcelorMittal Poland S.A. przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.
W dyskusji udział wzięli radni: Marian Baś, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXVII/370/16.
Druk nr 397 - projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Infrastruktury Komunalnej
- w sprawie trasy linii autobusowej nr „501”.
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Wurst, Józef Szuba, Miłosława Ciężak Stanisław
Moryc.
Radny Edward Wurst zgłosił poprawkę - wniosek o uzupełnienie Druku 397:
W § 1 dopisać na końcu zdania treść „… przez Pl. Centralny im. R. Reagana.”
głos za – Edward Wurst
głos przeciw – Krystyna Frankiewicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Wursta.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
–
5 radnych
Przeciw
7 radnych
Wstrzymało się 3 radnych
Poprawkę odrzucono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0 radnych
Wstrzymało się 0 radnych
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
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5. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Krystyna Frankiewicz zapytała o kapliczkę z os. Willowego.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że w dniu 1 września odbędzie się spotkanie
z O. Proboszczem, przedstawicielami ZZM i Dzielnicy w celu ustalenia terminu godnego
przeniesienia kapliczki.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 26 września 2016
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
Radnych obecnych na sesji uważa się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXVII sesję o godz. 20.10, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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