Dz.18.0021.33.2016
Podsumowanie:

XXXIII sesja VII kadencji
w dniu 27 lutego 2017 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 426 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do koncepcji obsługi
komunikacyjnej planowanej budowy punku składu materiałów opałowych oraz sprzedaży
drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 przy ul. Drożyska,
Druk nr 430 (projekt uchwały Zarządu) opinii do zbycia części działki nr 329 obr. 21 w
Krakowie,
Druk nr 431 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 432 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”,
Druk nr 433 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
XXXIII/402/17

XXXIII/403/17
XXXIII/404/17
XXXIII/405/17
XXXIII/406/17

w sprawie opinii do koncepcji do koncepcji obsługi komunikacyjnej
planowanej budowy punktu składu materiałów opałowych oraz
sprzedaży drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 przy ul.
Drożyska
w sprawie opinii do zbycia części działki nr 329 obr. 21 w Krakowie
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla
wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa
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Dz-18.0021.33.2017

PROTOKÓŁ
XXXIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXXIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 27 lutego 2017 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 426 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 431 – zał. nr 3,
4) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 432 – zał. nr 4,
5) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 433 – zał. nr 5,
6) Oryginały uchwał – zał. nr 6.
XXXIII 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. 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 XXXII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 426 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do koncepcji obsługi
komunikacyjnej planowanej budowy punku składu materiałów opałowych oraz sprzedaży
drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 przy ul. Drożyska,
Druk nr 430 (projekt uchwały Zarządu) opinii do zbycia części działki nr 329 obr. 21 w
Krakowie,
Druk nr 431 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt
4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję:
Druk nr 431 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
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Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 432 (projekt uchwały zarządu) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 433 (projekt uchwały zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
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 XXXIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXII sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXII sesji został przyjęty.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 426 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
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- w sprawie opinii do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej budowy punku składu
materiałów opałowych oraz sprzedaży drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31
przy ul. Drożyska,
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2), która będzie
procedowana.
W dyskusji głos zabrali radni Jerzy Daniec – poinformował, że mieszkańcy pozytywnie
zaopiniowali inwestycję, Edward Wurst.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 2 radnych
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXIII/402/17.
Druk nr 430 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 329 obr. 21 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXIII/403/17.
Druk nr 431 - 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 3), która będzie
procedowana.
Radny Edward Wurst – zgłosił poprawkę - § 3 pkt 4) oraz pkt 6).
Przewodniczący zaproponował w ramach autopoprawki korekty - w miejsce „Doposażenie
ogródka jordanowskiego …..” wpisać „Doposażenie ogródków jordanowskich …..” oraz pkt
6) po „Opracowanie projektowe…” dopisać znak „: ”.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław
Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Andrzej Kowalik, Marian Baś, Andrzej Kowalik,
Marian Baś, Andrzej Kowalik, Józef Szuba, Marian Baś, Józef Szuba, Kacper Rosa,
Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką i korektami
edytorskimi.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymał się
1 radny
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXIII/404/17.
Druk nr 432 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, pozytywna
opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych miasta Krakowa”.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 4), która będzie
procedowana oraz poprosił o uzupełnienie w Uzasadnieniu „..osiedli: Lesisko i Mogiła,
Pleszów…”
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian Baś, Marek
Kurzydło, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXIII/405/17.
Druk nr 433 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 5), która będzie
procedowana.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymał się
1 radny
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXXIII/406/17.
5. Oświadczenia i komunikaty.
Członek Zarządu Andrzej Kowalik poinformował, o akcji „Jesteś widoczny – Jesteś
bezpieczny - Noś odblaski” w Zespole Szkół Pallottyńskich.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc
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Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba powiadomił o Wiosennej akcji sprzątania.
Radna Krystyna Frankiewicz zaproponowała, by rozdawać odblaski
starszych.

dla osób

Radny Marian Baś poinformował, że na czas trwania robót na drogach są zdejmowane
progi zwalniające, których po zakończeniu prac ponownie się nie montuje. Poprosił o
interwencję i rozwiązanie systemowe.
W dyskusji głos zabrali radni: Józef Szuba, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Marian Baś, .
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXIII sesję o godz. 19.00, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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