
 

1 

 

 

 

 

Dz.18.0021.31.2021 

Podsumowanie: 

XXXI nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 30 marca 2021 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 296 – w sprawie zbycia działki nr 35/39 w Krakowie, 

Druk Nr 297 - w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego, 

Druk Nr 298 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

Druk Nr 299 - w sprawie opinii do nazwania skwerów imieniem Jacka Kuronia oraz 

Zbigniewa Romaszewskiego pomiędzy Aleją Gen. Władysława Andersa a Aleją Przyjaźni, 

Druk Nr 300 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu magazynowo-

produkcyjno-usługowo-dystrybucyjnego z zapleczami socjalno-biurowymi, budynkiem 

portierni, budynkiem pompowni ze zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, wiatami 

wraz z układem komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną (zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikami na gaz oraz dwoma 

zjazdami (głównym i ppoż) na działkach nr 1/587, 1/665 i 1/4 obr. 20 Nowa Huta przy ul. 

Cementowej w Krakowie”, 

Druk Nr 301 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Przebudowa walcowni drobnej 

COGNOR S.A., Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

polegającą na powiększeniu wielkości produkcji, w istniejącej hali wraz z infrastrukturą 

techniczną (instalacje: wod.-kan., c.o., sprężone powietrze, elektryczne, instalacje olejowe) na 

działkach nr 1/158, 1/308, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie.”, 

Druk Nr 302 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego-

kontenerowego, wagi samochodowej, oraz separatora w projektowanym punkcie skupu złomu 

na działce nr 1/595 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Mrozowej 6 w Krakowie.”, 

Druk Nr 303 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji mieszania i 

pakowania suchych mieszanek betonowych oraz zasiek na kruszywo wraz z koszem zasypowym, wraz 

z wewnętrzną instalacją na zewnątrz: energetyczną, gazową, na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta, 

wraz z przebudową wewnętrznych instalacji na zewnątrz: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., 

energetycznej, techniki na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Cementowej w Krakowie.”, 

Druk Nr 304 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

odtworzenie Głównego Szlaku Bursztynowego (rowerowego) na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

Druk Nr 305 - w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej, 

Druk Nr 306 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Dzień zdrowego odżywiania”, 

Druk Nr 307 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Senior i nie tylko”, 

Druk Nr 308 - w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta 

Krakowa os. Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie 

znajduje się sala konferencyjna w celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom 

niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się, 
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Druk Nr 309 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Renowacja części trawnika w ogrodzie Przedszkola nr 110 w Krakowie”, 

Druk Nr 310 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/2020 z dnia 20 lipca 2020 z późn. 

zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 311 - w sprawie nadania nazwy skwerom położonych na terenie Rady Dzielnicy 

XVIII. 

3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji nadzwyczajnej. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  

 

XXXI/285/2021 w sprawie zbycia działki nr 35/39 w Krakowie 

XXXI/286/2021 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego 

XXXI/287/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXXI/288/2021 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu 

magazynowo-produkcyjno-usługowo-dystrybucyjnego z zapleczami 

socjalno-biurowymi, budynkiem portierni, budynkiem pompowni ze 

zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, wiatami wraz z układem 

komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną (zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikami na gaz 

oraz dwoma zjazdami (głównym i ppoż) na działkach nr 1/587, 1/665 i 1/4 

obr. 20 Nowa Huta przy ul. Cementowej w Krakowie” 

XXXI/289/2021 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Przebudowa walcowni 

drobnej COGNOR S.A., Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania polegającą na powiększeniu wielkości 

produkcji, w istniejącej hali wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje: 

wod.-kan., c.o., sprężone powietrze, elektryczne, instalacje olejowe) na 

działkach nr 1/158, 1/308, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 

w Krakowie.” 

XXXI/290/2021 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego 

kontenerowego, wagi samochodowej, oraz separatora w projektowanym 

punkcie skupu złomu na działce nr 1/595 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy 

Mrozowej 6 w Krakowie.” 

XXXI/291/2021 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji mieszania i 

pakowania suchych mieszanek betonowych oraz zasiek na kruszywo wraz z 

koszem zasypowym, wraz z wewnętrzną instalacją na zewnątrz: energetyczną, 

gazową, na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta, wraz z przebudową 

wewnętrznych instalacji na zewnątrz: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., 

energetycznej, techniki na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy 

Cementowej w Krakowie.” 

XXXI/292/2021 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

odtworzenie Głównego Szlaku Bursztynowego (rowerowego) na terenie 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXXI/293/2021 w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej 

XXXI/294/2021 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Dzień zdrowego odżywiania” 

XXXI/295/2021 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Senior i nie tylko” 



 

4 

 

XXXI/296/2021 w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta 

Krakowa os. Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV 

na piętro V, gdzie znajduje się sala konferencyjna w celu udostępnienie 

przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym mającym 

problemy z poruszaniem się 

XXXI/297/2021 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Renowacja części trawnika w ogrodzie Przedszkola nr 110 w Krakowie” 

XXXI/298/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/2020 z dnia 20 lipca 2020 z 

późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXXI/299/2021 w sprawie nadania nazwy skwerom położonych na terenie Rady Dzielnicy 

XVIII 
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Dz-18.0021.31.2021 

PROTOKÓŁ 

XXXI SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
w trybie zdalnym 

                        

XXXI sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 marca 

2021 r.  

Sesja odbyła się w trybie zdalnym zgodnie 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) Poprawka radnego Stanisława Moryca do Druku nr 296 – zał. nr 2 

3) Poprawka radnego do Druku nr 296 – głosowanie imienne - zał. nr 3 

4) Druk nr 296 – głosowanie imienne – zał. nr 4 

5) Druk nr 297 – głosowanie imienne – zał. nr 5 

6) Autopoprawka zarządu do Druku nr 298 – zał. nr 6 

7) Druk nr 298 – głosowanie imienne – zał. nr 7 

8) Wniosek formalny o odesłanie Druku nr 299 – głosowanie imienne - zał. nr 8 

9) Druk nr 300 – głosowanie imienne – zał. nr 9 

10) Druk nr 301 – głosowanie imienne – zał. nr 10 

11) Druk nr 302 – głosowanie imienne – zał. nr 11 

12) Druk nr 303 – głosowanie imienne – zał. nr 12 

13) Druk nr 304 – głosowanie imienne – zał. nr 13 

14) Poprawka radnego Stanisława Moryca do Druku nr 305 – zał. nr 14 

15) Poprawka radnego do Druku nr 305 – głosowanie imienne - zał. nr 15 

16) Druk nr 305 – głosowanie imienne – zał. nr 16 

17) Druk nr 306 – głosowanie imienne – zał. nr 17 

18) Druk nr 307 – głosowanie imienne – zał. nr 18 

19) Druk nr 308 – głosowanie imienne – zał. nr 19 

20) Druk nr 309 – głosowanie imienne – zał. nr 20 

21) Druk nr 310 – głosowanie imienne – zał. nr 21 

22) Druk nr 311 – głosowanie imienne – zał. nr 22 

23) Oryginały uchwał - zał. nr 23. 

_________________________________ 

 

XXXI sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.05 

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 poinformował, że sesja XXXI sesja Rady Dzielnicy  jest utrwalana za 

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.   

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 
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1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 296 – w sprawie zbycia działki nr 35/39 w Krakowie, 

Druk Nr 297 - w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego, 

Druk Nr 298 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

Druk Nr 299 - w sprawie opinii do nazwania skwerów imieniem Jacka Kuronia oraz 

Zbigniewa Romaszewskiego pomiędzy Aleją Gen. Władysława Andersa a Aleją Przyjaźni, 

Druk Nr 300 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu magazynowo-

produkcyjno-usługowo-dystrybucyjnego z zapleczami socjalno-biurowymi, budynkiem 

portierni, budynkiem pompowni ze zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, wiatami 

wraz z układem komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną (zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikami na gaz oraz dwoma 

zjazdami (głównym i ppoż) na działkach nr 1/587, 1/665 i 1/4 obr. 20 Nowa Huta przy ul. 

Cementowej w Krakowie”, 

Druk Nr 301 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Przebudowa walcowni drobnej 

COGNOR S.A., Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

polegającą na powiększeniu wielkości produkcji, w istniejącej hali wraz z infrastrukturą 

techniczną (instalacje: wod.-kan., c.o., sprężone powietrze, elektryczne, instalacje olejowe) na 

działkach nr 1/158, 1/308, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie.”, 

Druk Nr 302 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego-

kontenerowego, wagi samochodowej, oraz separatora w projektowanym punkcie skupu złomu 

na działce nr 1/595 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Mrozowej 6 w Krakowie.”, 

Druk Nr 303 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji mieszania i 

pakowania suchych mieszanek betonowych oraz zasiek na kruszywo wraz z koszem zasypowym, wraz 

z wewnętrzną instalacją na zewnątrz: energetyczną, gazową, na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta, 

wraz z przebudową wewnętrznych instalacji na zewnątrz: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., 

energetycznej, techniki na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Cementowej w Krakowie.”, 

Druk Nr 304 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

odtworzenie Głównego Szlaku Bursztynowego (rowerowego) na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

Druk Nr 305 - w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej, 

Druk Nr 306 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Dzień zdrowego odżywiania”, 

Druk Nr 307 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Senior i nie tylko”, 

Druk Nr 308 - w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta 

Krakowa os. Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V gdzie 

znajduje się sala konferencyjna w celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom 

niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się.  

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby przyjąć procedurę głosowania poprzez zapalenie „łapki” 

przy swoim imieniu i nazwisku, które będzie traktowane jako „za” „wstrzymuję się” lub 

„przeciw” do wprowadzenia. 
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Prowadzący przystąpił do wprowadzania projektów. 

Druk Nr 308 - w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta 

Krakowa os. Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie 

znajduje się sala konferencyjna w celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom 

niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się. 

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 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 309 - w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. 

„Renowacja części trawnika w ogrodzie Przedszkola nr 110 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 310 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/2020 z dnia 20 lipca 2020 z późn. 

zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021, 

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 radny  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 311 – w sprawie nadania nazwy skwerom położonych na terenie Rady Dzielnicy 

XVIII, 

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 radny  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami jw. 

Wyniki głosowania: 
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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 XXXI sesji. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 296 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie zbycia działki nr 35/39 w Krakowie 

Prowadzący poinformował że wpłynęła poprawka  - radnego Stanisława Moryca – zał. nr 2. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Beata Poszwa, Edward Porębski, Jan Pyż, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, 

Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc, Krystyna Frankiewicz, Beata Poszwa, Stanisław Moryc,  

 

Przewodniczący polecił zapisać że radny Edward Porębski uczestniczy w sesji od godziny 

18.24. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę – przeprowadzono głosowanie imienne 

zgodnie z listą – zał. nr 3. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        0 radny 

Poprawkę przyjęto. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 4. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –     20  radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        0 radny 

Uchwała Nr XXXI/285/2021. 

 

Druk nr 297 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 5. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 
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Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        1 radny 

Uchwała Nr XXXI/286/2021. 

 

Druk nr 298 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021 z autopoprawką – zał. nr 6. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 7. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        0 

Uchwała Nr XXXI/287/2021. 

 

Druk nr 299 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do nazwania skwerów imieniem Jacka Kuronia oraz Zbigniewa 

Romaszewskiego pomiędzy Aleją Gen. Władysława Andersa a Aleją Przyjaźni  

 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, 

Łukasz Zarodkiewicz, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Beata Poszwa, Bogumiła Drabik, 

Edward Porębski, Tomasz Kudelski, Andrzej Kowalik, Krystyna Frankiewicz, Łukasz 

Zarodkiewicz, Sebastian Piekarek. 

 

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji Kultury, 

Zabytków i Rewitalizacji i poddał go pod głosowanie. 

Przeprowadzono głosowanie imienne zgodnie z listą – zał. nr 8. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek przyjęto, uchwała nie została podjęta. 

 

Druk nr 300 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-

usługowo-dystrybucyjnego z zapleczami socjalno-biurowymi, budynkiem portierni, 

budynkiem pompowni ze zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, wiatami wraz z 

układem komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą 

techniczną (zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikami na gaz oraz dwoma zjazdami (głównym i 

ppoż) na działkach nr 1/587, 1/665 i 1/4 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Cementowej w 

Krakowie”, 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 9. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0   

Wstrzymało się      -         0 radnych 
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Uchwała Nr XXXI/288/2021. 

 

Druk nr 301 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Przebudowa walcowni drobnej COGNOR S.A., 

Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na 

powiększeniu wielkości produkcji, w istniejącej hali wraz z infrastrukturą techniczną 

(instalacje: wod.-kan., c.o., sprężone powietrze, elektryczne, instalacje olejowe) na działkach 

nr 1/158, 1/308, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 10. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXXI/289/2021. 

 

Druk nr 302 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego-kontenerowego, 

wagi samochodowej, oraz separatora w projektowanym punkcie skupu złomu na działce nr 

1/595 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Mrozowej 6 w Krakowie.” 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 11. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -       0 

Uchwała Nr XXXI/290/2021. 

 

Druk nr 303 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji mieszania i pakowania suchych 

mieszanek betonowych oraz zasiek na kruszywo wraz z koszem zasypowym, wraz z wewnętrzną 

instalacją na zewnątrz: energetyczną, gazową, na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta, wraz z 

przebudową wewnętrznych instalacji na zewnątrz: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., energetycznej, 

techniki na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Cementowej w Krakowie.”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 12. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -       0  

Wstrzymało się         -       0  

Uchwała Nr XXXI/291/2021. 

 

Druk nr 304 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na odtworzenie Głównego 

Szlaku Bursztynowego (rowerowego) na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Marcin Pawlik, Edward Porębski. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 13. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -        0  

Uchwała Nr  XXXI/292/2021. 

 

Przewodniczący polecił zapisać, że radna Marta Bielecka-Woźniak ma problemy techniczne z 

połączeniem (informacje 18.34, 19.29), uczestniczy w sesji. 

 

Druk nr 305 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej  

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Kudelski, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 

Krystyna Frankiewicz, Jan Pyż, Tomasz Kudelski, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,  

Łukasz Zarodkiewicz, Iwona Sewiło. 

 

Prowadzący poinformował że wpłynęła poprawka  radnego Stanisława Moryca – zał. nr 14. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę – przeprowadzono głosowanie imienne 

zgodnie z listą – zał. nr 15. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      17 radnych 

Przeciw           -        1 radny 

Wstrzymał się           -        1 radny 

Poprawkę przyjęto. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 16. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        1 radny 

Wstrzymał się           -        1 radny 

Uchwała Nr XXXI/293/2021. 

 

Druk nr 306 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Dzień zdrowego 

odżywiania” 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 17. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymał się           -        1 radny 

Uchwała Nr XXXI/294/2021. 
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Druk nr 307 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Senior i nie tylko” 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 18. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymał się           -        1 radny 

Uchwała Nr XXXI/295/2021. 

 

Druk nr 308 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu miasta Krakowa os. 

Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie znajduje się 

sala konferencyjna w celu udostępnienia przestrzeni architektonicznej osobom 

niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 19. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXXI/296/2021. 

 

Druk nr 309 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Renowacja części 

trawnika w ogrodzie Przedszkola nr 110 w Krakowie”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 20. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -        0 

Uchwała Nr XXXI/297/2021. 

 

Druk nr 310 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/2020 z dnia 20 lipca 2020 z późn. zm. w sprawie 

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 

2021 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 21. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -        1 radny 

Uchwała Nr XXXI/298/2021. 
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Druk nr 311 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc  

- w sprawie nadania nazwy skwerom położonym na terenie Rady Dzielnicy XVIII  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 22. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0  

Wstrzymało się         -       0 

Uchwała Nr XXXI/299/2021. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXX sesji 

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

zastrzeżeń i uwag. 

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

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz zabrała głos w imieniu Komisji Rewizyjnej z prośbą  do 

Zarządu o skierowanie do wydziału prawnego UMK zapytania czy zwołanie sesji 

nadzwyczajnej w dzisiejszym dniu, tryb zwołania oraz czy sposób przeprowadzenia sesji 

odbył się zgodnie ze statutem i powiadomienie oraz przekazanie do Komisji Rewizyjnej 

egzemplarza skierowanego zapytania. Poinformowała również że, szczegółowy protokół jest 

do wglądu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w siedzibie rady. 

 

 Radny Kacper Rosa poprosił o interwencje w sprawie świateł na przejściach dla 

pieszych przez torowisko, światło zielone jest przejściu przez jezdnię, a na torowisku jest 

czerwone co skutkuje wchodzeniem osób pod tramwaj, poinformował, że na os. Centrum D 

na terenie inwestycji rewitalizacja podwórka są już popękane płytki oraz zgłosił problem 

związany z postawieniem znaku zakazu na os. Centrum D przed blokiem7.  

  

Radny Sebastian Piekarek zawnioskował o zorganizowanie spotkania z 

przedstawicielami ZDMK w związku z planowanym remontem Al. Solidarności Al. Jana 

Pawła II. 

 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba przypomniał o obietnicy wyremontowania 70 

ulic na 70 -lecie Nowej Huty. Poprosił o podjęcie działań w Radzie Miasta Krakowa. 

Radny Tomasz Kudelski zwrócił uwagę na 30 rocznicę nowego podziału Dzielnic Krakowa. 

Radna Bogumiła Drabik poinformowała, że podejmie starania w sprawie remontów ulic. 

 

Radna Beata Poszwa poruszyła sprawę montażu progów zwalniających na os. 

Kolorowym na ul. Wiśniowy Sad, odniosła się do postawienia znaku zakazu parkowania os. 

Centrum D 7. 

Radny Sebastian Piekarek stwierdził, że nie można zabronić pracy mieszkańcom i oceniać ich 

aktywności.  

 



 

14 

 

Radna Krystyna Frankiewicz poinformowała, że wspólnoty mieszkaniowe mają 

zamontowane tablice reklamowe, z których czerpią pożytki. Obecnie w związku z parkiem 

kulturowym zostało wprowadzono wiele ograniczeń, w tym nakaz zdemontowania tablic. 

Poprosiła o podjęcie działań w kierunku rozwiązania problemu. Poparła konieczność zmiany 

sygnalizacji świetlnej na przejazdach tramwajowych.   

 

Radny Tomasz Kudelski stwierdził, że prawo powinno być równe dla wszystkich, 

podmioty powinny być traktowano jednakowo. Poruszył sprawę konieczności zwiększenia 

przez Radę MK środków przydzielanych na Dzielnice. 

 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba wyjaśnił, że próg na ul. Wiśniowy Sad został 

zamontowany. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi dotyczących znaku na os. 

Centrum D 7, zniszczonych chodników na os. Centrum D, spotkania w sprawie przebudowy 

Al. Solidarności, gablot – należy uzyskać uzgodnienia z konserwatorem.  

W dyskusji na temat gablot reklamowych udział wzięli radni Krystyna Frankiewicz i 

Stanisław Moryc. 

 

Następnie Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i  

udzielił obszernych wyjaśnień w sprawie sposobu i trybu zwołania sesji.   

 

Radna Agnieszka Żołądź poinformowała, że ograniczenia dotyczące obiektów małej 

architektury, ogrodzeń  i reklam wynikają z uchwały krajobrazowej. 

  

Radny Tomasz Kudelski powiadomił o pracach związanych z rewitalizacją al. Róż – 

przesunięcie terminu i środków. 

 

Radny Stanisław Rachwał poprosił o ustalenie rocznego harmonogramu posiedzeń 

sesji i komisji oraz likwidację obiektów drewnianych na os. Centrum C i os. Zgody. 

Prowadzący udzielił odpowiedzi. 

 

Przewodniczący rady Stanisław Moryc złożył radnym życzenia świąteczne. 

  

6. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXI sesję nadzwyczajną o godz. 20.55, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 

 


