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Dz.18.0021.33.2021 

Podsumowanie: 

XXXIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 17 maja 2021 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji nadzwyczajnej. 

4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al. Solidarności – 

przygotowana przez ZDMK. 

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 317 - w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2021, 

Druk Nr 318 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 319 - w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022, 

Druk Nr 320 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu 

„Nowa Huta dziś!: na 2021”, 

Druk Nr 321 - w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie, 

Druk Nr 322 - w sprawie opinii do zakupu kamer dla placówek samorządowych z terenu 

Dzielnicy Nowa Huta. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie sesji. 
 

 

 

 

Podjęte uchwały:  

 

XXXIII/304/2021 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2021  

XXXIII/305/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXXIII/306/2021 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022 

XXXIII/307/2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach 

programu „Nowa Huta dziś!: na 2021” 

XXXIII/308/2021 w sprawie opinii do zakupu kamer dla placówek samorządowych z terenu 

Dzielnicy Nowa Huta 
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Dz-18.0021.33.2021 

 

PROTOKÓŁ 

XXXIII SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
                        

XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 17 maja 

2021 r. w budynku UMK na os. Zgody 2 

 

Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym zgonie z aktualnym stanem faktycznym i 

prawnym, związanym z istotnym zagrożeniem jakie niesie za sobą rozprzestrzenianie się 

wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej tym wirusem choroby COVID-19. Na sali były 

zachowane obowiązujące standardy ochrony osobistej. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Autopoprawka zarządu do druku nr 318 – zał. 2 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 320 – zał. 3 

4) Oryginały uchwał - zał. nr 4. 

_________________________________ 

 

XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie 

przywitał uczestniczących w posiedzeniu sesji, stwierdził quorum. Lista obecności radnych – 

zał. nr 1.  

 

Przewodniczący poinformował, że sesja XXXIII sesja Rady Dzielnicy jest utrwalana za 

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.   

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji nadzwyczajnej. 

4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al. Solidarności – 

przygotowana przez ZDMK . 

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 317 - w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2021, 

Druk Nr 318 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 319 - w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022, 

Druk Nr 320 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu 

„Nowa Huta dziś!: na 2021”, 

Druk Nr 321 - w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie, 

Druk Nr 322 - w sprawie opinii do zakupu kamer dla placówek samorządowych z terenu 

Dzielnicy Nowa Huta. 
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6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do 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 stanowi porządek obrad XXXIII sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXII sesji 

nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII były do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł 

zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXII sesji nadzwyczajnej został przyjęty. 

 

4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al. 

Solidarności – przygotowana przez ZDMK . 

 

Prowadzący Stanisław Moryc odczytał pismo przygotowane przez ZDMK (znak 

ITP.452.4.10.2021) dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej” – stan 

zaawansowania zadania. Przedstawiciele ZDMK zostaną zaproszeni ponownie na kolejną 

sesję. 

 

Następnie odczytał pismo wyjaśniające ZDMK (znak DW.5300.18.28.2021) w sprawie 

ustanowienia strefy ruchu na Nowohuckich Podwórkach. Poinformował radnych, że 

każdorazowo po wpłynięciu wniosku ogłaszane będą konsultacje społeczne, i dopiero po ich 

zakończeniu Rada będzie podejmować decyzję. 

 

Kolejno przedstawił pismo Pana Prezydenta MK będące odpowiedzią na uchwały podjęte 

przez Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w 30 marca 2021. 

 

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 317 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 

2021, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 
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Uchwała Nr XXXIII//304/2021. 

 

Druk nr 318 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021 z autopoprawką – zał. nr 2. 

W dyskusji głos zabrali radni: Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 

Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Marta Bielecka-Woźniak. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXXIII//305/2021. 

 

Druk nr 319 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2022, 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      17 radnych 

Przeciw           -         1 radny 

Wstrzymał się           -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/306/2021. 

 

Druk nr 320 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta 

dziś!: na 2021” z autopoprawką – zał. nr 3. 

W dyskusji głos zabrali radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –      14 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        3 radnych 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/307/2021. 

 

Radny Kacper Rosa zgłosił votum separatum – nie została uszanowana wola mieszkańców os. 

Teatralnego 16 gdzie było 205, a wygrały projekty, które zdobyły po 1 głosie. 

 

Prowadzący Stanisław Moryc odniósł się do wypowiedzi Radnego, w związku z tak dużą 

dysproporcją w ilości oddanych głosów wystąpił do ZDMK o listę z głosowania. 

Radny Kacper Rosa poinformował, że wystąpił do inspektora ochrony danych osobowych czy 

nie zostały naruszone przepisy. 

Przewodniczący wyjaśnił, że lista zawiera informacje dotyczące zadań. 

Plik zostanie przesłany do wiadomości radnych. 
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Druk nr 321 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie. 

Radny Tomasz Kudelski stwierdził, że nie zna projektu. 

Prowadzący wyjaśnił, że materiały do zaopiniowania zostały skierowane na Komisję Kultury.  

 

W celu umożliwienia zapoznania się radnym z projektem Przewodniczący ogłosił 10 minut 

przerwy. 

 

Po przerwie (19.30) 

 

Radny Tomasz Kudelski zgłosił wniosek formalny o odesłanie do Komisji Kultury projektu 

uchwały na Druku nr 321 w celu zaproszenia projektantów i omówienia propozycji. 

Prowadzący poddał pod głosowanie wniosek formalny. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –      17 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Projekt odesłano do komisji. 

 

Druk nr 322 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do zakupu kamer dla placówek samorządowych z terenu Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta  

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, 

Stanisław Moryc, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało            –      15 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        1 radny 

Uchwała Nr XXXIII/308/2021. 

 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz poprosiła o informację w sprawie zapytania dotyczącego 

głosowania „Nowa Huta dziś!”, domniemania zgody radnego podczas głosowania na sesji, 

prawidłowości zwołania sesji. 

Omówiła współpracę z Panem Przewodniczącym i poprosiła o osobiste zaangażowanie w 

budowę parkingu na os. Centrum B 1. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi. 
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7. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXIII sesję nadzwyczajną o godz. 19.47, wyczerpując cały program porządku 

obrad. 

 

 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 

 


