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Dz.18.0021.6.2019 
Podsumowanie: 

 

VI sesja VIII kadencji  

w dniu 25 marca 2019 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji. 

4. Dyskusja na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Centrum Nowej Huty – części A,B,C”. 

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 
Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na 

zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019,  

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 

lipca 2018 z późn. zm. W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych 

inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy 

przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do 

opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych,  

Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie remontu torowiska na al. Jana Pawła II od Pl. 

Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z 

infrastrukturą,  

Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,  

Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,  

Druk nr 110 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajowskiego na jednokierunkowy. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

VI/99/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

VI/100/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

VI/101/2019 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2019 

VI/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 lipca 2018 z późn. 

zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

VI/103/2019 w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w 

Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez 

Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych 

lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów 

Dzielnicowych 

VI/104/2019 w sprawie remontu torowiska tramwajowego torowiska na al. Jana Pawła 

II od Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli 

tramwajowej Kopiec Wandy wraz z infrastrukturą 

VI/105/2019 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa 

VI/106/2019 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa 

VI/107/2019 W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czuchajowskiego na 

jednokierunkowy 
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Dz-18.0021.6.2019 

 

PROTOKÓŁ 

VI  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

VI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 25 marca 2019 r. w siedzibie 

Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku nr 109 – zał. nr 2 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 101 – zał. nr 3 

4) Oryginały uchwał - zał. nr 4. 

_________________________________ 

 

VI 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 wraz z zaproszeniem na sesję. 

 
 1. Otwarcie sesji.  

2. Przedstawienie projektu porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.  

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:  

Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na 

zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019,  

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 

lipca 2018 z późn. zm. W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych 

inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy 

przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do 

opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych,  

Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie remontu torowiska na al. Jana Pawła II od Pl. 

Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z 

infrastrukturą,  

Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,  

Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,  

5. Oświadczenia i komunikaty.  

6. Zamknięcie sesji.  
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Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do 

projektu porządku obrad. 

 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali zmodyfikowany przez Zarząd projekt 

porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 109 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A,B,C”, 

Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na 

zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019,  

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 

31 lipca 2018 z późn. zm. W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych 

inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich 

budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych 

lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych,  

Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie remontu torowiska na al. Jana Pawła II od 

Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy 

wraz z infrastrukturą, 

Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

Druk nr 110 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajowskiego na jednokierunkowy. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Do wprowadzenia: 

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 

31 lipca 2018 z późn. zm. W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych 

inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich 

budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych 

lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych,  

Druk nr 109 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej huty II – części A,B,C”, 

Druk nr 110 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajowskiego na jednokierunkowy. 
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Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

 

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 

31 lipca 2018 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       1 radny  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 105 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych 

inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich 

budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych 

lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 109 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A,B,C”  

Wyniki głosowania: 

Za głosowało          -    

Przeciw                   - 

W dyskusji na temat wprowadzenie projektu uchwały udział wzięli radni: Stanisław Rachwał, 

Stanisław Moryc, Stanisław Rachwał.  

Prowadzący poinformował, że wpłynął pisemny wniosek radnych o zdjęcie z porządku obrad  

druku nr 109 – zał. nr 2. 

 

Ze względu obecność dużej liczby zainteresowanych, którzy przyszli na sesję 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie punktu 4 – dyskusja na temat projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty – 

części A,B,C” – część pierwsza. 

Radny Jan Pyż zgłosił wniosek by projekty uchwał dotyczące planowania były kierowane do 

opiniowania do Komisji Planowania Przestrzennego. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie druku nr 109 z równoczesnym 

wprowadzeniem pkt 4 jw. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     13 radnych 
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Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       6 radnych 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

  

Druk nr 110 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajowskiego na jednokierunkowy,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami tj. 

punkt 4 – dyskusja na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Centrum Nowej Huty – części A,B,C” – część pierwsza. 

zmiana kolejności pozostałych punktów  

dotychczasowy punkt 4 otrzymuje nr 5,  dotychczasowy punkt 5 otrzymuje nr 6, 

dotychczasowy punkt 6 otrzymuje nr 7. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymał się         -       1 radny 

Wszyscy radny brali udziału w głosowaniu. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami tj. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymał się         -       1 radny 

 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

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

obrad stanowi porządek obrad VI sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji. 
 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z V sesji Rady 

Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z V sesji został przyjęty. 

 

4. Dyskusja na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Centrum Nowej Huty – części A,B,C” – część pierwsza. 

 

Przewodniczący przedstawił szczegółowy sposób procedowania punktu.  
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W dyskusji na temat zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały na druku 109 udział 

wzięli przedstawiciel Rodziców i Przewodniczący.  

  

Przedstawiciel Rodziców stwierdził, że nowa sala sportowa jest konieczna ponieważ w szkole 

jest bardzo dużo dzieci, uczą się na trzy zmiany, lekcje WF odbywają się na korytarzach. 

 

Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 2a poinformowała, że 

mieszkańcy bloku są  przeciwni budowie nowej hali, optują za rozbudową istniejącej sali 

gimnastycznej. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 wyjaśniła, że w szkole tygodniowo zgodnie z 

programem odbywa się 110 godzin zajęć z WF, uczniowie nie mają przebieralni. Wszystkie 

szkoły w okolicy mają już nowe sale gimnastyczne. Rozbudowa istniejącej sali spowoduje, że 

może ona stanąć w granicy działki budynku 2a. 

Przypomniała, że w zeszłym roku odbyła się sesja rady Dzielnicy, na której ustalono, że 

strony zainteresowane muszą znaleźć rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. W ramach 

kompromisu proponuje się budowę hali na terenie boiska z wykorzystaniem istniejącego 

zaplecza. Z boiska można korzystać tylko przez 5 miesięcy w roku, o ile warunki 

atmosferyczne na to pozwalają. W szkole jest 500 uczniów, ogranicza się nabór nowych, ale 

nie można zmniejszyć liczby oddziałów. Nowa hala jest bezwzględnie konieczna.   

Trzeba zdecydować co przeważa - czy interes społeczny dużej ilości osób, albo poważne 

trudności w funkcjonowaniu szkoły.  

 

Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 3 poinformowała, że 

mieszkańcy bloku są  przeciwni budowie wielkiej, komercyjnej nowej hali, która ma powstać 

na boisku. Nie mają nic przeciwko rozbudowie istniejącej sali gimnastycznej. 

Podniosła sprawę braku miejsc parkingowych. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc odczytał treść zapisów dotyczących 

zapisów części „B” obszaru planu.  

 

Przedstawicielka os. Szklane Domy 1 zauważyła, że sprawa dotyczy mieszkańców bloków 

1,2,2a,3,4,5,6. Budowa olbrzymiej hali na istniejącym boisku wielofunkcyjnym to 

niegospodarność. Hala zaburzy komfort życia mieszkańców. Nikt nie chce robić krzywdy 

dzieciom, można rozbudować i nadbudować istniejącą salę gimnastyczną, co rozwiąże część 

problemów.  

 

Przewodniczący wyjaśnił, że jesteśmy na terenie Dzielnicy XVIII, jako Rada jesteśmy 

radnymi całej Dzielnicy.  Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy i Krakowa mają prawo się 

wypowiedzieć i złożyć wniosek do planu. 

 

Przedstawiciel Rodziców stwierdził, że szkoła jest budynkiem użyteczności publicznej, może 

powodować pewne niedogodności, ale musi mieć nową halę. 

 

Przedstawicielka Rodziców stwierdziła, że dzieci mają bardzo trudne warunki do ćwiczenia. 

Osoby kupujące lokale w nowym budynku miały świadomość  mieszkania w sąsiedztwie 

szkoły. Budowa bloku była uciążliwa dla uczniów.     

 

Nauczyciel WF przypomniał, że już na pierwszym wysłuchaniu stron zostały w UMK 

mieszkańcy przedstawili wizualizację hali o maksymalnych wymiarach, sprawa nie została 
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jeszcze rozwiązana, a już jest ukazywana w złym świetle. Szkoła przyjmuje dzieci nie tylko z 

rejonu, wiele jest spoza obwodu. Rozbudowa istniejącej hali spowoduje jej wyłączenie na 

długi okres, uczniowie będą musieli ćwiczyć na korytarzach co jest niedopuszczalne, nie 

będzie można realizować podstawy programowej. Warunki pogodowe są niesprzyjające do 

prowadzenia zajęć na zewnątrz. 

Po ewentualnej rozbudowie istniejącej hali już za kilka lat nie będzie ona spełniać norm, 

pieniądze zostaną zmarnowane. Zmienił się system edukacji, potrzebny jest nowoczesny 

obiekt.  

 

Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 2a poinformowała, że kierowali 

się planem zagospodarowania przestrzennego, w którym jest zapisany  zakaz stawiania 

nowych budynków, wzmocniony ustaleniami parku kulturowego Nowa Huta. Jest 

wystarczająco miejsca by znacząco rozbudować salę.      

 

Przedstawicielka Rodziców wyjaśniła, że uczniowie korzystają z basenu, nie zawsze są 

warunki umożliwiające ćwiczenia na powietrzu, nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 

będzie podlegała wymiany. Nikt nie chce budować hali o maksymalnych dopuszczalnych 

wymiarach. 

 

Następnie głos zabierali: 

Mieszkanki bloku 3 poinformowały o problemie braku miejsc do parkowania oraz 

zaciemnienia mieszkań. 

Mieszkaniec, Mieszkanka bloku 2a poruszyli sprawę interesu mieszkańców i szkoły. 

Nauczyciel WF stwierdził, że obecnie zapotrzebowanie na zajęcia na sali jest bardzo duże, 

korzystają uczniowie, społeczność lokalna, seniorzy, dorośli.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 wyjaśniła, że zajęcia na basenie mają uczniowie klas 

trzecich.  

  

Radny Stanisław Rachwał przypomniał, że od 2013 roku obowiązują zapisy parku 

kulturowego w Nowej Hucie, w projekcie mpzp dopuszcza się możliwość rozbudowy i 

nadbudowy. Wymienił uciążliwości jakie spowoduje budowa sali dla mieszkańców os. 

Szklane Domy.  

Zauważył, że szkoły budują hale sportowe dla celów komercyjnych, a nie dla uczniów. 

Zaapelował o uwzględnienie sprzeciwu mieszkańców i wybudowanie nowej sali 

gimnastycznej na bazie obecnej.  

 

Radny Edward Porębski poinformował, że na os. Handlowym są dwie sale gimnastyczne i 

basen, dzieci są dowożone a mieszkańcy nie protestują. Protestują przeciwko budowie 

nowych bloków. Przypomniał, że blok 2a powstał pomimo sprzeciwu okolicznych 

mieszkańców. Po zgłoszeniu wniosków projekt mpzp został zmieniony, linię zabudowy 

odsunięto o 22 m.  

Zaapelował by stworzyć dzieciom warunki na miarę XXI wieku, przy projektowaniu sali 

można będzie dyskutować o wymiarach sali. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 stwierdziła, że podczas swoich wypowiedzi nie 

kwestionowała decyzji Wydziału Planowania Przestrzennego, wskazuje tylko potrzeby 

szkoły. Zaopiniowaliśmy pozytywnie odsunięcie linii zabudowy.   
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Radny Stanisław Rachwał podkreślił, że są dwa warianty, które należy rozpatrywać. Szkoła 

powinna brać pod uwagę stanowisko mieszkańców. Konsensus jest potrzebny aby 

wybudować salę.   

 

Przedstawicielka Rodziców odniosła się do wypowiedzi Radnego Stanisława Rachwała. 

 

Radny Edward Porębski podkreślił, że zapotrzebowanie na obiekty sportowe jest olbrzymie. 

 

Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 2a stwierdziła, że szkoła 

powinna była wykupić działkę obok. 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że w przypadku uchwalenia planu mpzp nie obowiązuje decyzja 

WZ. Wymiary podane w planie są maksymalne. 

 

Przedstawicielka os. Szklane Domy 1 zauważyła, że budowa bloku 2a pogorszyła warunki 

zamieszkiwania na os. Szklane Domy. Po postawieniu sali gimnastycznej będzie jeszcze 

gorzej.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 wyjaśniła, że będą przeprowadzane badania oświetlenia. 

Przypomniała historię działki, na której wybudowano blok 2a. Szkoła nie mogła jej wykupić. 

Nowa hala sportowa jest potrzebna do realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz 

zachęcenia młodzieży do uprawiania sportu.  

Prowadzący ogłosił 10 min przerwy (19.50 – 20.00). 

 
Po przerwie 

 

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 101 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,  

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2019” z autopoprawką (zał. nr 3),    

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/99/2019. 
 

Druk nr 102 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2019”,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –      17 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 
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1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/100/2019. 

 
Druk nr 103 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

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

2019,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/101/2019. 

 
Druk nr 104 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 lipca 2018 z późn. zm. w sprawie 

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 

2019,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –      17 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/102/2019. 
 

Druk nr 105 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy 

XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z 

o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. 

Programu Parkingów Dzielnicowych,  

 

Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka radnego Andrzeja Kowalika  

„§ 1 pkt 7 – przy bloku 41 - analogicznie jak przy bloku 39 wzdłuż ul. Stalowej” 

i poddał ją pod głosowanie.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Poprawkę przyjęto. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 
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Uchwała Nr VI/103/2019. 

 

Druk nr 106 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie remontu torowiska na al. Jana Pawła II od Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. 

Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z infrastrukturą,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/104/2019. 

 
Druk nr 107 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/105/2019. 

 

Druk nr 108 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/106/2019. 

 

Druk nr 110 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czuchajowskiego na jednokierunkowy,  

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

Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/107/2019. 

 
6. Oświadczenia i komunikaty. 
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Radni Krystyna Frankiewicz i Tomasz Kudelski poruszyli sprawę zachowania radnych 

w trakcie dyskusji. 

Radny Stanisław Rachwał stwierdził, że należy wypośrodkować interesy wszystkich 

stron tj. szkoły i mieszkańców. 

Radny Jan Pyż podziękował za sprawne przeprowadzenie sesji, zapytał o rozpoczęcie 

prac przez Zespołu Zadaniowego ds. zadań kompensacyjnych oraz tablice informacyjne 

Dzielnicy. Przewodniczący udzielił odpowiedzi.  

Zastępca Przewodniczącego zaapelował do radnych o odbieranie telefonów. 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że w miesiącu kwietniu 

odbędą się dwie sesje. 

Radny Sebastian Piekarek zapytał o sesję wyjazdową. Przewodniczący udzielił 

odpowiedzi. 

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął VI sesję o godz. 20.24, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


