Dz.18.0021.31.2016
Podsumowanie:

XXXI sesja VII kadencji
w dniu 12 grudnia 2016 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 423 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Teatralne,
Druk nr 424 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu budowy dyspozytorni
na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
XXXI/396/16
XXXI/397/16

w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony
os. Teatralne
w sprawie opinii do projektu budowy dyspozytorni na projektowanej do
przebudowy pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej
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Dz-18.0021.31.2016

PROTOKÓŁ
XXXI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXXI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 12 grudnia 2016 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych – zał. nr 1,
2) Oryginały uchwał – zał. nr 2.
XXXI 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 35 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego radni chwilą zadumy oddali cześć
osobom, które oddały życie podczas stanu wojennego i walki o niepodległość.
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.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 423 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu – teren zielony os. Teatralne,
Druk nr 424 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu budowy dyspozytorni
na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 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 XXXI sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
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Zgodnie z ustaleniami z XXX sesji Przewodniczący Stanisław Moryc przypomniał, że
wpłynęło od radnego Edwarda Wursta żądanie sprostowania dotyczące już wcześniej
zgłoszonej uwagi do Druku 388 procedowanego na wcześniejszych sesjach. Odczytał treść
projektu uchwały oraz treść żądania sprostowania, a także treść pisma z dnia 27.10.2016
skierowanego do radnego Edwarda Wursta. Radny podtrzymał swoje wcześniejsze żądanie
sprostowania.
W przypadkach spornych Rada Dzielnicy rozstrzyga o przyjęciu żądania
sprostowania.
Przewodniczący oddał głos radnemu Edwardowi Wurst, który podtrzymał swoją uwagę i
stwierdził, że wyniki głosowania do protokołu podaje Przewodniczący.
Następnie głos zabrali Stanisław Moryc, Józef Szuba, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Przewodniczący zaproponował przed kolejną sesją spotkanie radnych w składzie Józef Szuba,
Stanisław Moryc i Edward Wurst w celu ponownego odsłuchania protokołu i ustalenia
ostatecznych wyników głosowania, co zostanie poddane Radzie pod rozstrzygnięcie na
kolejnej sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXX sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXX sesji został przyjęty.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 423 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Teatralne.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXI/396/16.
Druk nr 424 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do projektu budowy dyspozytorni na projektowanej do przebudowy pętli
tramwajowej przy ul. Igołomskiej.
W dyskusji głos zabrał radny Edward Wurst i Marek Kurzydło.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXI/397/16.
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5. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący Stanisław Moryc zaprosił Radnych na Mszę Świętą i Opłatek
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXI sesję o godz. 18.17, wyczerpując cały program porządku obrad.
Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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