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Dz.18.0021.10.2019 
Podsumowanie: 

 

X sesja VIII kadencji  

w dniu 30 maja 2019 r. 
 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Dyskusja na temat podjazdu dla niepełnosprawnych do siedziby Rady Dzielnicy XVIII. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 120 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020,  

Druk nr 123 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa 

węzła betoniarskiego na działce nr 13 obr. 42 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w 

Krakowie”   

Druk nr 124 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: 

„Budowa sześciu budynków magazynowych z częścią biurową, infrastrukturą techniczną 

(retencja rurowa, stacja transformatorowa, punkty redukcyjne zbiorniki LPG, budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan., instalacje wewnętrzne: wewnętrzne i 

zewnętrzne fragmenty), infrastruktura drogowa (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi 

wewnętrzne) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 

38/30, 38/20, 38/22, 38/23, 38/24, 17, 69 obr. 42 Nowa Huta wraz z budową wjazdu oraz 

drogi dojazdowej na dz. nr 69, 17, 38/22, 38/24, 38/23, 38/20 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. 

Dymarek w Krakowie”.   

Druk nr 125 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: 

„Budowa budynku magazynowego z częścią biurową, infrastrukturą techniczną i drogową 

(plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne), retencją rurową, stacją 

transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami LPG, oraz zagospodarowaniem 

terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/22, 38/23, 38/24, 38/20, 17, 69 

obr. 42 Nowa Huta, oraz budowa wjazdu z działki nr 38/24 (ul. Jeżynowa) na działki nr 

38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. Dymarek w Krakowie”.   

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

X/120/2019 w sprawie wstępnego  rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

X/121/2019 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła 

betoniarskiego na działce nr 13 obr. 42 Nowa Huta przy ulicy 

Igołomskiej w Krakowie”   

X/122/2019 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sześciu budynków 

magazynowych z częścią biurową, infrastrukturą techniczną (retencja 

rurowa, stacja transformatorowa, punkty redukcyjne zbiorniki LPG, 

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan., instalacje 

wewnętrzne: wewnętrzne i zewnętrzne fragmenty), infrastruktura 

drogowa (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne) wraz 

z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 

38/30, 38/20, 38/22, 38/23, 38/24, 17, 69 obr. 42 Nowa Huta wraz z 

budową wjazdu oraz drogi dojazdowej na dz. nr 69, 17, 38/22, 38/24, 

38/23, 38/20 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. Dymarek w Krakowie” 

X/123/2019 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

magazynowego z częścią biurową, infrastrukturą techniczną i drogową 

(plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne), retencją 

rurową, stacją transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami 

LPG, oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 

38/28, 38/29, 38/30, 38/22, 38/23, 38/24, 38/20, 17, 69 obr. 42 Nowa 

Huta, oraz budowa wjazdu z działki nr 38/24 (ul. Jeżynowa) na działki nr 

38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. 

Dymarek w Krakowie”   
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Dz-18.0021.10.2019 

 

PROTOKÓŁ 

X  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

X sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 maja 2019 r. w siedzibie 

Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Autopoprawka zarządu do druku nr 120 – zał. nr 2 

3) Oryginały uchwał - zał. nr 3. 

_________________________________ 

 

X 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. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 120 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020,  

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do 

projektu porządku obrad. 

 

Grupa Radnych zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji dotyczącej 

wykonania ze środków Dzielnicy XVIII podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

umożliwiającego wejście do siedziby Rady Dzielnicy interesantom, niepełnosprawnym 

radnym, a także ponieważ w siedzibie RD mieści się również Komisja Wyborcza, 

niepełnosprawnym wyborcom. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

Prowadzący stwierdził, że dyskusja będzie przeprowadzona w punkcie 3, zmiana kolejności 

pozostałych punktów - dotychczasowy punkt 3 otrzymuje nr 4,  dotychczasowy punkt 4 

otrzymuje nr 5, dotychczasowy punkt 5 otrzymuje nr 6. 
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Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

 

Druk nr 120 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.  

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 123 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa 

węzła betoniarskiego na działce nr 13 obr. 42 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w 

Krakowie”.   

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

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

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 124 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: 

„Budowa sześciu budynków magazynowych z częścią biurową, infrastrukturą techniczną 

(retencja rurowa, stacja transformatorowa, punkty redukcyjne zbiorniki LPG, budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan., instalacje wewnętrzne: wewnętrzne i 

zewnętrzne fragmenty), infrastruktura drogowa (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi 

wewnętrzne) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 

38/30, 38/20, 38/22, 38/23, 38/24, 17, 69 obr. 42 Nowa Huta wraz z budową wjazdu oraz 

drogi dojazdowej na dz. nr 69, 17, 38/22, 38/24, 38/23, 38/20 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. 

Dymarek w Krakowie”.   

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 125 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: 

„Budowa budynku magazynowego z częścią biurową, infrastrukturą techniczną i drogową 

(plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne), retencją rurową, stacją 
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transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami LPG, oraz zagospodarowaniem 

terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/22, 38/23, 38/24, 38/20, 17, 69 

obr. 42 Nowa Huta, oraz budowa wjazdu z działki nr 38/24 (ul. Jeżynowa) na działki nr 

38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. Dymarek w Krakowie”.   

Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 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 jw. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

 

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

obrad stanowi porządek obrad X sesji. 

 

3. Dyskusja na temat podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Rady Dzielnicy 

XVIII. 
 

W dyskusji głos zabrali radni: 

- Edward Porębski – poinformował, że o środki można wystąpić do budżetu MK,  

- Krystyna Frankiewicz – wyjaśniła przyczyny złożenia wniosku, 

- Stanisław Moryc – przypomniał historię podjazdu dla osób niepełnosprawnych, który 

funkcjonował przed siedzibą, poinformował o działaniach podjętych w RMK w sprawie 

możliwości i wykonania podjazdu (klasyczny podjazd, platforma, winda), odbędzie się wizja 

lokalna z przedstawicielami ZBK,   

- Tomasz Kudelski – zadeklarował, że będzie popierał każde rozwiązanie w celu jak 

najszybszej poprawy dostępności, 

- Beata Poszwa – przekazała opinię Wspólnoty Mieszkaniowej os. Centrum B 6, konieczne 

będą pozwolenia, 

- Edward Porębski – wyjaśnił, że Wspólnota Mieszkaniowa wyrazi zgodę na windę lub 

podnośnik, 

- Tomasz Kudelski – należy jak najszybciej zrealizować budowę jakiejś formy podjazdu, 

- Stanisław Moryc – przypomniał, że Miejski Konserwator Zabytków wyraził już swoją 

opinię,  

- Stanisław Rachwał – zaproponował, by obniżyć drzwi wejściowe, 

- Stanisław Moryc – wyjaśnił, że w każdym przypadku pozostanie taka sama wysokość do 

pokonania, 

- Krystyna Frankiewicz – zapytała  o możliwy termin wykonania podnośnika,  

- Stanisław Moryc – wyjaśnił wszelkie problemy związane z poszczególnymi wariantami 

rozwiązania sprawy, 



 

6 

 

- Amelia Juszczak-Michalska – poinformowała o staraniach podjętych w UMK w celu 

wykonania podjazdu, sytuacja musi być rozwiązana, 

- Józef Szuba – wyjaśnił, że zarząd podjął już  tym celu działania,  

- Tomasz Kudelski – ponownie podkreślił, że należy dążyć do jak najszybszego rozwiązania 

problemu,  

- Krystyna Frankiewicz – zgłosiła wniosek o wykonanie miejsca parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej w pobliżu siedziby, 

W dalszej dyskusji na temat możliwej lokalizacji koperty i zasad korzystania udział wzięli 

radni: Stanisław Moryc, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, 

Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Tomasz Kudelski, Józef Szuba, 

Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Rachwał, 

Stanisław Moryc, Stanisław Rachwał, Stanisław Moryc, Łukasz Zarodkiewicz, Tomasz 

Kudelski, Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek, Amelia Juszczak-

Michalska, Stanisław Moryc, Amelia Juszczak-Michalska, Stanisław Moryc, Amalia 

Juszczak-Michalska.     

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 120 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,  

- w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2020 ” z autopoprawką (zał. nr 2),    

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

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek, 

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr X/120/2019. 
 

Druk nr 123 – projekt zarządu – referent Jan Pyż, Stanisław Moryc, opinia Komisji 

Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła betoniarskiego na działce nr 13 

obr. 42 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        2 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr X/121/2019. 

 
Druk nr 124 – projekt zarządu – referent Jan Pyż, opinia Komisji Infrastruktury i Rozwoju 

Gospodarczego. 
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- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sześciu budynków magazynowych z 

częścią biurową, infrastrukturą techniczną (retencja rurowa, stacja transformatorowa, punkty 

redukcyjne zbiorniki LPG, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan., 

instalacje wewnętrzne: wewnętrzne i zewnętrzne fragmenty), infrastruktura drogowa (plac 

manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 

nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/20, 38/22, 38/23, 38/24, 17, 69 obr. 42 Nowa 

Huta wraz z budową wjazdu oraz drogi dojazdowej na dz. nr 69, 17, 38/22, 38/24, 38/23, 

38/20 obr. 42 Nowa Huta, przy ul. Dymarek w Krakowie”.   

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Jan Pyż. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr X/122/2019. 

 
Druk nr 125 – projekt zarządu – referent Jan Pyż, Stanisław Moryc, opinia Komisji 

Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowego z częścią 

biurową, infrastrukturą techniczną i drogową (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi 

wewnętrzne), retencją rurową, stacją transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami 

LPG, oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 

38/22, 38/23, 38/24, 38/20, 17, 69 obr. 42 Nowa Huta, oraz budowa wjazdu z działki nr 38/24 

(ul. Jeżynowa) na działki nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obr. 42 Nowa Huta, przy 

ul. Dymarek w Krakowie”.   

Głos zabrał radny Edward Porębski, który poinformował o planach budowy gazociągu wzdłuż 

ul. Igołomskiej.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr X/123/2019. 
 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radny Jan Pyż zaprosił radnych na Dzień Dziecka organizowany przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej na ul. Truskawkowej. 

 

Radny Jan Pyż przedstawił wniosek mieszkańców os. Pleszów  o montaż progów na 

ul. Jezierskiego na wysokości ogródka jordanowskiego. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, Józef Szuba. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że w dniu 13 czerwca 2019 o godz. 

18.00 w Klubie Herkules odbędzie się spotkanie w sprawie MOTO PARKU KRAKÓW.  
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6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął X sesję o godz. 19.28, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


