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Dz.18.0021.28.2020 
Podsumowanie: 

XXVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 14 grudnia 2020 r. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 269 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 270 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 271 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic gminnych i powiatowych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

Druk Nr 272 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta, 

Druk Nr 273 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w projekcie „Spotkajmy się 

na podwórku” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 274 - w sprawie w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6 m i ogrodzeniem max 

do 4 m, widownią na max 100 osób, budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z 

instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co, elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech, 

budowa placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami sprawnościowymi, 

budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa placu manewrowego  z 

miejscami postojowymi /max 40 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i 

budowa odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową i przebudową skrzyżowania ul. Drożyska 

z ul. Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z 

masztami oświetleniowymi o wys. max 14 m (6 sztuk), oświetlenia terenu, wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej (drenaż, retencja) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe 

okresowo wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych 

stanowisk słupowych z budową sieci energetycznej kablowej i demontażem elementów 

kolidujących) na działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. 

Drożyska i ul. Plażowej w Krakowie”, 

Druk Nr 276 - w sprawie w sprawie utworzenia parku kieszonkowego na terenach zielonych 

obejmujących skrzyżowanie ul. Struga, UL. Wojciechowskiego i ul. Żeromskiego 

znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 277 – w sprawie zmiany podziału  środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2020. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

XXVIII/262/2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXVIII/263/2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXVII/264/2020 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic gminnych i powiatowych zadań realizowanych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXVIII/265/2020 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych zadań realizowanych na terenie 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXVIII/266/2020 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w 

projekcie „Spotkajmy się na podwórku” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

XXVIII/267/2020 w sprawie w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego 

pn.: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 

6 m i ogrodzeniem max do 4 m, widownią na max 100 osób, budowa 

budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami wewnętrznymi: 

wod-kan, gaz, co, elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech, budowa 

placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami 

sprawnościowymi, budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 

drogowej (budowa placu manewrowego  z miejscami postojowymi /max 

40 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i budowa 

odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową i przebudową skrzyżowania ul. 

Drożyska z ul. Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej 

instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. max 14 m (6 

sztuk), oświetlenia terenu, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenaż, 

retencja) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe okresowo 

wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej SN (budowa nowych stanowisk słupowych z budową 

sieci energetycznej kablowej i demontażem elementów kolidujących) na 

działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. 

Drożyska i ul. Plażowej w Krakowie” 

XXVIII/268/2020 w sprawie w sprawie utworzenia parku kieszonkowego na terenach 

zielonych obejmujących skrzyżowanie ul. Struga, UL. Wojciechowskiego 

i ul. Żeromskiego znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXVIII/269/2020 W sprawie zmiany podziału  środków finansowych na zadania pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2020 
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Dz-18.0021.28.2020 

PROTOKÓŁ 

XXVIII SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa 

Huta  
                       w trybie stacjonarno-korespondencyjnym 

 

XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 14 grudnia 

2020 r. w budynku UMK na os. Zgody 2 

 

Sesja odbyła się w trybie stacjonarno- korespondencyjnym 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 269 – zał. 2 

3) Autopoprawka 2 zarządu do druku nr 269 – zał. 3 

4) Autopoprawka zarządu do druku nr 270 – zał. 4 

5) Autopoprawka zarządu do druku nr 271, 272, 273 – zał. 5 

6) Poprawka radnego S. Piekarka do druku nr 271 – zał. nr 6 

7) Poprawka radnego S. Piekarka do druku nr 272 – zał. nr 7 

8) Autopoprawka zarządu do druku nr 273 – zał. nr 8 

9) Oryginały uchwał - zał. nr 9. 

_________________________________ 

 

XXVIII 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 zdalnie, stwierdził quorum. Lista obecności 

radnych – zał. nr 1.  

 

Przewodniczący oddał głos Pani Komendant Hufca Nowa Huta, która w imieniu Harcerzy 

złożyła życzenia świąteczne i przekazała „Światełko Betlejemskie”. 

 

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 XXVII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 269 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 270 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 271 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic gminnych i powiatowych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 
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Druk Nr 272 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta, 

Druk Nr 273 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w projekcie „Spotkajmy się 

na podwórku” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

Druk Nr 270 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 271 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic gminnych i powiatowych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

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. 

 

Druk Nr 272 – w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt 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 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 273 - w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów 

nakładkowych ulic wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w projekcie „Spotkajmy się 

na podwórku” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

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

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 274 - w sprawie w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6 m i ogrodzeniem max 

do 4 m, widownią na max 100 osób, budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z 

instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co, elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech, 

budowa placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami sprawnościowymi, 

budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa placu manewrowego  z 

miejscami postojowymi /max 40 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i 

budowa odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową i przebudową skrzyżowania ul. Drożyska 

z ul. Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z 

masztami oświetleniowymi o wys. max 14 m (6 sztuk), oświetlenia terenu, wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej (drenaż, retencja) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe 

okresowo wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych 

stanowisk słupowych z budową sieci energetycznej kablowej i demontażem elementów 

kolidujących) na działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. 

Drożyska i ul. Plażowej w Krakowie”, 

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. 

 

Druk Nr 275 - w sprawie opinii do lokalizacji pomnika Dartha Vadera na al. Róż, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     10 radnych 

Przeciw         -       5 radnych  

Wstrzymało się      -        3 radnych 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 276 – w sprawie w sprawie utworzenia parku kieszonkowego na terenach zielonych 

obejmujących skrzyżowanie ul. Struga, ul. Wojciechowskiego i ul. Żeromskiego znajdujących 

się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt 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 
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Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 277 – w sprawie w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2020, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 15 radnych 

Za głosowało         –     15 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

  

Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad: 

Druk Nr 275 jako pierwszy, pozostałe w kolejności 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -       0 

 

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

obrad stanowi porządek obrad XXVIII sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXVII sesji 

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

zastrzeżeń i uwag. 

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

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 275 – projekt Zarządu na wniosek Radnego Miasta Krakowa Łukasza Wantucha  – 

referent Łukasz Wantuch.   

- w sprawie opinii do lokalizacji pomnika Dartha Vadera na al. Róż, 

 

Przewodniczący zaproponował procedurę dotyczącą dyskusji:  

1 wypowiedź – 12 minut, 2 wypowiedź 3 minuty 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 13 radnych 

Za głosowało            –     13 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Procedurę przyjęto. 
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Radny MK Łukasz Wantuch szczegółowo omówił projekt uchwały, jego cel i przedstawił 

zalety realizacji. 

 

Następnie poszczególni radni zgłaszali swoje uwagi do propozycji lokalizacji pomnika na 

Alei Róż oraz wypowiedzi Radnego Łukasza Wantucha: 

Agnieszka Żołądź  

Tomasz Kudelski 

Sebastian Piekarek 

Stanisław Rachwał 

Beata Poszwa 

Marcin Pawlik 

Andrzej Kowalik 

 

Radny MK Łukasz Wantuch odniósł się do wypowiedzi radnych i powtórzył swoją 

argumentację dotyczącą lokalizacji pomnika na Alei Róż. 

Radna Agnieszka Żołądź przedstawiła swoje uwagi do wypowiedzi Radnego Łukasza 

Wantucha. 

 

Radny Józef Szuba – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji po wyczerpaniu listy 

mówców. 

Prowadzący poddał pod głosowanie wniosek formalny. 

Wyniki głosowania: 

Za głosowało            –     13 radnych 

Przeciw           -       2 radnych 

Wstrzymało się         -       0 

Wniosek przyjęto. 

  

Przewodniczący Stanisław Moryc podsumował dyskusję, przybliżył opinie mieszkańców 

dotyczące lokalizacji pomnika w centrum Nowej Huty. 

Radny MK Łukasz Wantuch podziękował  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –       0 radnych 

Przeciw           -      18 radnych 

Wstrzymało się         -        3 radnych 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Prowadzący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 269 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021 z autopoprawkami – zał. nr 2, 3. 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 15 radnych 

Za głosowało            –      15 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXVIII//262/2020. 
 

Druk nr 270 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z autopoprawką – zał. nr 4. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało            –      17 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        0 

Uchwała Nr XXVIII//263/2020. 
 

Druk nr 271 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek. 

- w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic 

gminnych i powiatowych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta z 

autopoprawką – zał. nr 5. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Sebastiana Piekarka – zał. nr 6. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 12 radnych 

Za głosowało         –      11 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał    się      -        1 radny 

Poprawkę przyjęto. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką i poprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Uchwała Nr XXVIII//264/2020. 
 

Przewodniczący Stanisław Moryc złożył głos odrębny dotyczący zgłoszenia przez Radnego 

Sebastiana Piekarka poprawki – ustalono procedurę pracy zespołu radnych przygotowujących 

wykazy prac na poszczególnych osiedlach, zespół dokładnie przeanalizował niezbędne 

potrzeby. 

 

Radny Sebastian Piekarek złożył głos odrębny. 

 

Druk nr 272 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek.  

- w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic 

wewnętrznych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta z autopoprawką – 

zał. nr 5. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Sebastiana Piekarka – zał. nr 7. 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 14 radnych 

Za głosowało         –      10 radnych 

Przeciw         -        1 radny  

Wstrzymało się      -         3 radnych 

Poprawkę przyjęto. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -         0 

Uchwała Nr XXVIII//265/2020. 
 

Druk nr 273 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic 

wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta - z autopoprawkami – zał. nr 5, 8. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXVIII//266/2020. 
 

Druk nr 274 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 

boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6 m i ogrodzeniem max do 4 m, 

widownią na max 100 osób, budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami 

wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co, elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech, budowa placu o 

nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami sprawnościowymi, budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa placu manewrowego  z miejscami 

postojowymi /max 40 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i budowa 

odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową i przebudową skrzyżowania ul. Drożyska z ul. 

Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami 

oświetleniowymi o wys. max 14 m (6 sztuk), oświetlenia terenu, wewnętrznej kanalizacji 

deszczowej (drenaż, retencja) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe okresowo 

wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych 

stanowisk słupowych z budową sieci energetycznej kablowej i demontażem elementów 

kolidujących) na działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. 

Drożyska i ul. Plażowej w Krakowie”. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXVIII//267/2020. 
 

Druk nr 276 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Marcin Pawlik. 
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- w sprawie w sprawie utworzenia parku kieszonkowego na terenach zielonych obejmujących 

skrzyżowanie ul. Struga, UL. Wojciechowskiego i ul. Żeromskiego znajdujących się na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXVIII//268/2020. 

 

Druk nr 277 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

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

Dzielnic” na rok 2020 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 13 radnych 

Za głosowało            –      13 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        0 

Uchwała Nr XXVIII//269/2020. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Agnieszka Żołądź złożyła życzenia świąteczne. 

 

Radny Jan Pyż poinformował o konieczności rozwiązania problemu byłego hotelu JB 

oraz nieporządkiem przy Budynku Z (Centrum Administracyjne).  

W dyskusji udział wzięli radni: Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź.  

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXVIII sesję nadzwyczajną o godz. 20.17, wyczerpując cały program porządku 

obrad. 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 


