Dz.18.0020.1.37.2013
Podsumowanie:

XXXVII sesja nadzwyczajna VI kadencji
w dniu 10 października 2013 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd:
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 – druk nr 1,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 2,
- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji w latach 2013 – 2014 – druk nr 3.
4. Dyskusja nad projektem Nowego Statutu Dzielnic.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
XXXVII/569/13 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013
XXXVII/570/13 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014
XXXVII/571/13 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w
latach 2013 - 2014

1

Dz.18.0020.1.37.2013

PROTOKÓŁ
XXXVII SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa
Huta
XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 10
października 2013 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Autopoprawka zarządu do Druku nr 1 - zał. nr – 2.
3) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do druku nr 1 – zał. nr 3,
4) Wniosek o głosowanie imienne projektu uchwały na Druku Nr 1,2,3 – zał. nr 4.
5) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 1 – zał. nr 5.
6) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 2 – zał. nr 6.
7) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 3 – zał. nr 7.
8) Oryginały uchwał – zał. nr 8,
9) Oświadczenie radnej Katarzyny Kapelak-Legut – zał. nr 9.
_________________________________
XXXVII sesję nadzwyczajną 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. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały wnoszonej przez Zarząd:
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 – druk nr 1,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 2,
- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji w latach 2013 – 2014 – druk nr 3.
4. Dyskusja nad projektem Nowego Statutu Dzielnic.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Prowadzący poinformował, że Zarząd przyjął autopoprawkę do Druku nr 1, podał jej
treść i poprosił radnych o wprowadzenie na druku – zał. nr 2.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
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Za głosowało
Przeciw
Wstrzymało się

–
-

18 radnych
0
0

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy na przygotowanie opinii do projektów
uchwał przez Komisję infrastruktury Komunalnej, Komisję Edukacji, Turystyki i Sportu oraz
Komisję Kultury i Zabytków.
Po przerwie (o godz. 18.20)
3. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Z racji tego, że druki nr 1, 2 i 3 są ze sobą powiązane Przewodniczący zaproponował jedną
dyskusję nad wszystkimi 3 drukami. Żaden radny nie wyraził sprzeciwu.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc przedstawił projekt uchwały przygotowany przez
Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk nr 1 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej, pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu,
pozytywna opinia Komisji Kultury i Zabytków.
-

w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 – druk nr 1.

Druk nr 2 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej.
-

w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 2.

Druk nr 3 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej.
-

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji w latach 2013 – 2014 – druk nr 3.

Przewodniczący odczytał pismo z ZIKiT dot. zadań priorytetowych planowanych do
realizacji w 2013 roku – fontanna na Placu Centralnym, odnoszące się do Uchwały nr
XXXV/544/13 z dnia 23.09.2013, które było podstawą do zwołania sesji nadzwyczajnej.
Radna Miłosława Ciężak przedstawiła poprawkę do Druku nr 1 – zał. nr 3.
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz i Stanisław
Moryc
W dyskusji głos zabrali radni:
- Edward Porębski – zaproponował lokalizację fontanny w Parku Ratuszowym – jest
wykonana koncepcja,
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- Miłosława Ciężak – należy dokładnie, bez pośpiechu przeanalizować projekt,
- Elżbieta Mitka – trzeba mieć pewność, że inwestycja będzie realizowana,
- Janusz Więcław – potrzeby infrastrukturalne Dzielnicy są ogromne, Plac Centralny ulega
degradacji,
- Krystyna Frankiewicz – utrzymanie fontanny jest kosztowne, Dzielnica jest zaniedbana,
ciągły brak środków na poprawę infrastruktury, Plac Centralny jest po remoncie, należy
zadbać o rozwój Dzielnicy,
- Katarzyna Kapelak-Legut – z pomocą radnych mogę za darmo opracować zasady konkursu
na projekt fontanny, następnie można ogłosić konkurs na nadanie imienia fontannie,
Edward Porębski – w Parku Ratuszowym jest studnia głębinowa, istniejące kiedyś
fontanny osiedlowe uległy zniszczeniu i zostały zasypane, środki nie są jeszcze
zagwarantowane w budżecie MK,
- Anna Stabryła – w obecnym projekcie brak zagospodarowania terenu wokół fontanny,
- Miłosława Ciężak – w miarę upływu czasu fontanna zacznie się psuć tak jak zegar, koszty
będą duże
- Krystyna Frankiewicz – awantura w Hucie o fontannę już się rozpoczęła,
Katarzyna Kapelak-Legut – pieniądze na pewno będą,
- Józef Szuba – Rada Miasta Krakowa ustala wysokość środków na czystość w Dzielnicy, co
roku jest ich mniej,
- Edward Porębski – w Radzie jest określony układ polityczny,
- Elżbieta Mitka – ludzie płacą podatki i żądają czystości,
- Mariusz Woda – fontanna powinna spowodować ożywienie placu,
- Adam Krztoń – konkurs na nadanie imienia,
- Krystyna Jastrzębska – jeżeli istnieje możliwość uzyskania środków to należy z tego
korzystać,
- Krystyna Frankiewicz – os. Wandy i Willowe są bardzo zaniedbane,
- Krystyna Jastrzębska – nie należy deprecjonować pracy radnych,
- Marian Paciorek – budowa fontanny nie jest alternatywą dla remontów chodników,
- Edward Porębski – należy zapytać mieszkańców czy chcą fontanny i w jakim miejscu,
- Józef Szuba – mieszkańcy wybrali radnych i radni ich reprezentują,
- Stanisława Rusinowska – gdyby były prawidłowo rozdzielane fundusze dla wszystkich
radnych nie byłoby dyskusji,
Przewodniczący Stanisław Moryc obszernie odniósł się do poruszanych problemów i pytań.
Poinformował o staraniach i działaniach podjętych przez zarząd, odpowiednie jednostki
wydały pozytywne opinie. W centrum Nowej
Huty brak restauracji, kawiarni,
społeczeństwo nie jest zamożne. Radni z Nowej Huty zawsze zabiegali o środki z budżetu
miasta, niestety zwyciężają potrzeby Krakowa. Nowa Huta nie jest dobrze postrzegana w
środkach masowego przekazu.
W dyskusji nad konsultacjami przy podpisywaniu Umowy Społecznej udział wzięli radni
Edward Porębski, Stanisław Moryc i Miłosława Ciężak.
Radny Marian Paciorek zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz i Stanisław Moryc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
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Za głosowało
Przeciw
Wstrzymało się

–
-

15 radnych
2 radnych
3 radnych

Radna Miłosław Ciężak złożyła i przedstawiła poprawkę do Druku nr 1:
z Wniosku nr 1 przenosi się kwotę 18.350 zł (pozostaje kwota 3.000 zł),
na
Wniosek nr 76 – 7.000 zł,
Wniosek nr 73 – 11.350 zł,
Wykreśla się Wniosek nr 74
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę j.w.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
7 radnych
Przeciw
- 13 radnych
Wstrzymało się
0
Poprawkę odrzucono.
Grupa Radnych zgłosiła wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego
projektu uchwały na Druku Nr 1,2,3 – zał. nr 4.
Przewodniczący zarządził głosowanie projektów uchwał na poszczególnych drukach:
Druk nr 1
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 – druk nr 1.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności (projekt uchwały na Druku nr 1 wraz
z Autopoprawką Zarządu)– zał. nr 5.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
12 radnych
Przeciw
6 radnych
Wstrzymało się
2 radnych
Nieobecny – 1 radny
Uchwała nr XXXVII/569/13.
Druk nr 2
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 2.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności (projekt uchwały na Druku nr 2– zał.
nr 6).
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
11 radnych
Przeciw
6 radnych
Wstrzymało się
3 radnych
Nieobecny – 1 radny
Uchwała nr XXXVII/570/13.
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Druk nr 3
- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji w latach 2013 – 2014 – druk nr 3.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności (projekt uchwały na Druku nr 3– zał.
nr 7).
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
11 radnych
Przeciw
6 radnych
Wstrzymało się
3 radnych
Nieobecny – 1 radny
Uchwała nr XXXVII/571/13.
4. Dyskusja nad projektem Nowego Statutu Dzielnic.
Prowadzący Stanisław Moryc zapytał czy radni mają jakieś uwagi do projektu nowego statutu
Dzielnic i poprosił o ich zgłoszenie na piśmie.
Wszyscy radni otrzymali projekt nowego statutu w formie elektronicznej lub papierowej.
Wobec braku uwag Przewodniczący poprosił o przygotowanie uwag i wniosków na piśmie na
następną sesję, żeby można było się do nich ustosunkować.
Poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa projekt był dyskutowany, opinia
prawna jest z wątpliwościami. Opinia prawna zostanie dostarczona radnym.
5. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Katarzyna Kapelak-Legut odczytała Oświadczenie i złożyła je do protokołu – zał. nr 9.
Radna Miłosława Ciężak zapytała o wydawanie
gazetki dzielnicowej „Magazyn
Nowohucki”. W dyskusji na temat terminu wydania gazetki udział wzięli radni: Miłosława
Ciężak i Stanisław Moryc.
Radna Krystyna Frankiewicz zapytała kiedy ukażą się wywiady z radnymi z poza koalicji.
Przewodniczący wyjaśnił, że ukazują się wywiady w Głosie Nowej Huty.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXVII sesję nadzwyczajną o godz. 20.05, wyczerpując cały program porządku
obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII

Stanisław Moryc
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