Dz.18.0021.46.2022
Podsumowanie:
XLVI nadzwyczajna sesja VIII kadencji
w dniu 27 czerwca 2022 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji nadzwyczajnej.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 407 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2021-2023.
Druk Nr 408 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.
Druk Nr 409 – w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 410 – w sprawie bieżącego utrzymania terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
Druk Nr 411 – w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw obejmująca:
budowę czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników
paliwowych - 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika
LPG – 10 m3, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów
naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów
naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z
infrastrukturą techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy
naftowej i produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul.
Nadbrzezie 1a w Krakowie”.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XLVI/388/2022

XLVI/389/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę
Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2021-2023.
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

XLVI/390/2022

w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

XLVI/391/2022

w sprawie bieżącego utrzymania terenów zielonych w Dzielnicy XVIII
Nowa Huta.

XLVI/392/2022

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw
obejmująca: budowę czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami
paliw, podziemnych zbiorników paliwowych - 2 x 60 m3, dwóch
stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG – 10 m3,
miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów
naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy
naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji
deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną
niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy naftowej i
produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41
ul. Nadbrzezie 1a w Krakowie”.
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Dz-18.0021.46.2022

PROTOKÓŁ
XLVI SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XLVI sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 27 czerwca
2022 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych – zał. nr 1
2) Autopoprawka zarządu do druku nr 408 – zał. nr 2
3) Oryginały uchwał - zał. nr 3.
_________________________________
XLVI sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00
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 XLVI sesja Rady Dzielnicy
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

jest utrwalana za

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 XLV sesji nadzwyczajnej.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 407 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2021-2023.
Druk Nr 408 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.
Druk Nr 409 – w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 410 – w sprawie bieżącego utrzymania terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały:
Druk Nr 411 – w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw obejmująca:
budowę czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników
paliwowych - 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika
LPG – 10 m3, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów
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naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów
naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z
infrastrukturą techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy
naftowej i produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul.
Nadbrzezie 1a w Krakowie”.
Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami jw.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 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 wraz z wprowadzonymi do niego zmianami stanowi porządek obrad XLVI sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLV sesji
nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł
zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLV sesji nadzwyczajnej został przyjęty.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 407 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań
inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w
latach 2021-2023.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radny
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała Nr XLV/388/2022.
Druk nr 408 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2022 - z autopoprawką (zał. 2).
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Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radny
Przeciw
- 0 radny
Wstrzymało się
- 0 radnych
Uchwała Nr XLVI/389/2022.
Druk nr 409 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,
– w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
- 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XLVI/390/2022.
Druk Nr 410 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,
– w sprawie bieżącego utrzymania terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XLVI/391/2022.
Druk Nr 411 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,
– w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw obejmująca: budowę
czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych
- 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG – 10 m3,
miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych, oraz
instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG,
elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z infrastrukturą
techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy naftowej i
produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul. Nadbrzezie 1a w
Krakowie”.
W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Marcin Pawlik.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XLVI/392/2022.
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5. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o terminach sesji w okresie
wakacyjnym – 7 lipca 2022 godz. 18.00 i 30 sierpnia 2022 godz. 18.
Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła sprawę wprowadzenia zakazu dokarmiania
gołębi.
Członek Zarządu Mariusz Woda odniósł się do wycen prac remontowych w
placówkach oświatowych przesłanych przez MCOO. Środki jaki dysponuje Rada Dzielnicy są
zbyt małe w stosunku do kosztów remontów i potrzeb. Zgłosił wniosek o wystąpienie do
Prezydenta MK o zwiększenie środków.
Przewodniczący udzielił wyjaśnień.
Radna Beata Poszwa poinformowała o konieczności zamontowania znaków na os.
Kolorowym przed szkołą i przedszkolem.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XLVI sesję nadzwyczajną o godz. 18.27, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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