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Dz.18.0021.39.2021 

Podsumowanie: 

XXXIX nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 29 listopada 2021 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 367 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021. 

Druk Nr 368 – w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2021. 

Druk Nr 365 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”.  

Druk Nr 366 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”.  

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  

 

XXXIX/350/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXXIX/351/2021 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2021 
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Dz-18.0021.39.2021 

 

PROTOKÓŁ 

XXXIX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
                        

XXXIX sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 29 listopada 

2021 r. w Ośrodku Kultury Klub Zgody, os. Słoneczne 16. 

 

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 367 – zał. nr 2 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 368 – zał. nr 3 

4) Oryginały uchwał - zał. nr 4. 

_________________________________ 

 

XXXIX sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 

19.00 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 XXXIX sesja Rady Dzielnicy  jest utrwalana za 

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.   

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do przedstawienia 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 XXXVIII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 367 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021. 

Druk Nr 368 - w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2021”. 

Druk Nr 365 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego ”Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”. 

Druk Nr 366 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego ”Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 
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Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0 

Wstrzymało się         -     0 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad wraz z wprowadzonymi do niego projektami stanowi cały porządek obrad XXXIX 

sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXVIII 

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

zastrzeżeń i uwag. 

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

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 367 – 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. 

Głos zabrali radni: Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXIX/350/2021. 

 

Druk nr 368 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

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

2021. 

Przewodniczący zdał relację ze stanu prowadzonych prac remontowych w siedzibie Rady na 

osiedlu Centrum B. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXIX/351/2021. 

 

Druk nr 365 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. 

Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej” – wariant 1. 

Radny Łukasz Zarodkiewicz zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 

projektodawcy w celu uzupełnienia o ustalenia z wizji lokalnych. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 

projektodawcy. 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymał się           -     0 

Projekt uchwały na Druku nr 365 został odesłany do Zarządu. 

 

Druk nr 366 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. 

Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej” – wariant 2. 

Radny Łukasz Zarodkiewicz zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 

projektodawcy w celu uzupełnienia o ustalenia z wizji lokalnych. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 

projektodawcy. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymał się           -     0 

Projekt uchwały na Druku nr 366 został odesłany do Zarządu. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc oddał głos radnej Annie Stabryle, która poinformowała o 

inicjatywie w sprawie zmiany nazwy Parku Szwedzkiego na Park im. Proboszcza Niwarda 

Karszni. Przedstawiła, krótką notkę biograficzną, osiągnięcia i zasługi Ojca dla Nowej Huty. 

W dyskusji dotyczącej wyboru wariantu głos zabrali radni: Stanisław Moryc – przedstawił 

procedurę nadania nazwy, Stanisław Rachwał, Edward Porębski – poinformował o podjętych 

działaniach w Radzie Miasta Krakowa i wydziałach Urzędu Miasta Krakowa, Tomasz 

Kudelski, Edward Porębski, Tomasz Kudelski, Rafał Brzeziński, Stanisław Moryc – zgłosił 

propozycje radnych: ulica wewnątrzosiedlowa prowadząca do Kościoła lub skwer z 

pomnikiem przed Kościołem, Stanisław Rachwał, Stanisław Moryc, Stanisław Rachwał, 

Tomasz Kudelski, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Edward Porębski, Stanisław Moryc, 

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

Rachwał, Tomasz Kudelski, Mieszkanka, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, Mariusz Woda, Stanisław Rachwał, 

Sebastian Piekarek. 

 

Przewodniczący poinformował o pracach w RMK przy ustalaniu budżetu Miasta Krakowa. 

 

5. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXIX sesję nadzwyczajną o godz. 20.10, wyczerpując cały program porządku 

obrad. 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 

 


