Dz.18.0021.34.2021
Podsumowanie:
XXXIV nadzwyczajna sesja VIII kadencji
w dniu 21 czerwca 2021 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji nadzwyczajnej.
4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al. Solidarności –
przygotowana przez ZDMK .
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 323 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2019 - 2021.
Druk Nr 324 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem
terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”
Druk Nr 325 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu placu zabaw, urządzeń zabawowych i siłowych, boiska do gry
w koszykówkę oraz boiska do gry w siatkówkę wraz z obiektami małej architektury i
zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Druk Nr 326 - w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.
Druk Nr 327 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
Druk Nr 328 - w sprawie opinii do projektu organizacji ruchu w os. Ogrodowym - zdjęty.
Druk Nr 329 - w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej.
Druk Nr 330 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na
utworzenie zielonych torowisk z mat rozchodnikowych znajdujących się na terenie Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 331 - w sprawie przeprowadzenia kompleksowych badań dendrologicznych drzew
pod względem bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa
Huta,
Druk Nr 332 - w sprawie bieżącego przedstawiana harmonogramu prac zaplanowanych przez
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk Nr 333 - w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę ciągu pieszorowerowego wraz z zarurowaniem rowów wzdłuż ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie,
Druk Nr 334 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk Nr 335 - w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Teatralnym
29A,
Druk Nr 336 – w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk Nr 321 – w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XXXIV/309/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy
XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2021
XXXIV/310/2021 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów
pieszych, instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z obiektami
małej architektury i zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa
Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie”
XXXIV/311/2021 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów
pieszych, instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu placu zabaw,
urządzeń zabawowych i siłowych, boiska do gry w koszykówkę oraz boiska do
gry w siatkówkę wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem
terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie”

XXXIV/312/2021 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej
XXXIV/313/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021
XXXIV/314/2021 w sprawie organizacji ruchu na os. Bulwarowej
XXXIV/315/2021 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na
utworzenie zielonych torowisk z mat rozchodnikowych znajdujących się
na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Komunalnych w Krakowie
XXXIV/316/2021 w sprawie przeprowadzenia kompleksowych badań dendrologicznych
drzew pod względem bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XXXIV/317/2021 w sprawie bieżącego przedstawiana harmonogramu prac zaplanowanych
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII
Nowa Huta
XXXIV/318/2021 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę ciągu
pieszo-rowerowego wraz z zarurowaniem rowów wzdłuż ul. Longinusa
Podbipięty w Krakowie
XXXIV/319/2021 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
XXXIV/320/2021 w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na os.
Teatralnym 29A
XXXIV/321/2021 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XXXIV/322/2021 w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie
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Dz-18.0021.34.2021

PROTOKÓŁ
XXXIV SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 21 czerwca
2021 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym 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 287 – zał. 2
3) Autopoprawka zarządu do druku nr 291 – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 4.
_________________________________
XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz.
17.00 Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który
serdecznie przywitał uczestniczących w posiedzeniu sesji Radnych oraz Gości, stwierdził
quorum. Lista obecności radnych – zał. nr 1.
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 XXXIII sesji nadzwyczajnej.
4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al. Solidarności –
przygotowana przez ZDMK .
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 323 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2019 - 2021.
Druk Nr 324 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem
terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”
Druk Nr 325 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu placu zabaw, urządzeń zabawowych i siłowych, boiska do gry
w koszykówkę oraz boiska do gry w siatkówkę wraz z obiektami małej architektury i
zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Druk Nr 326 - w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.
Druk Nr 327 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
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Druk Nr 328 - w sprawie opinii do projektu organizacji ruchu w os. Ogrodowym - zdjęty.
Druk Nr 329 - w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej.
Druk Nr 330 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na
utworzenie zielonych torowisk z mat rozchodnikowych znajdujących się na terenie Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący poinformował, że Zarząd wycofuje z porządku obrad projekt uchwały:
Druk Nr 328 - w sprawie opinii do projektu organizacji ruchu w os. Ogrodowym – na
wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał:
Druk Nr 330 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na
utworzenie zielonych torowisk z mat rozchodnikowych 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: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 331 - w sprawie przeprowadzenia kompleksowych badań dendrologicznych drzew
pod względem bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa
Huta,
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 332 – w sprawie bieżącego przedstawiana harmonogramu prac zaplanowanych
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Druk Nr 333 – w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę ciągu pieszorowerowego wraz z zarurowaniem rowów wzdłuż ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie.,
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 334 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 335 – w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Teatralnym
29A
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 335 – w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 336 – w sprawie bieżącego przedstawiana harmonogramu prac zaplanowanych
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
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Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 321 – w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie.
Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami jw.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 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 XXXIV sesji.
Przewodniczący poinformował, że sesja XXXIV sesja Rady Dzielnicy jest utrwalana za
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXIII sesji
nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII były do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł
zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXIII sesji nadzwyczajnej został przyjęty.
4. Informacja na temat projektu przebudowy układu drogowo-torowego Al.Solidarności
– przygotowana przez ZDMK.
Prowadzący przedstawił zaproszonych przedstawicieli ZDMK oraz przedstawiciela Pracowni
Planowania i Projektowania Transportu ALTRANS oraz ustalił zasady przeprowadzenia
dyskusji.
Projektant szczegółowo omówił projekt architektoniczno-budowlany „Przebudowy torowiska
tramwajowego w Al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej.
Następnie radni zadawali pytania, na które Projektant udzielał odpowiedzi:
- Łukasz Zarodkiewicz – lokalizacja przystanku przy Szklanych Domach,
- Krystyna Frankiewicz – przystanki, wprowadzenie małego ronda, miejsca parkingowe,
- Agnieszka Żołądź – miejsca parkingowe, zawężenie jezdni, zatoki, zmiana decyzji
środowiskowej,
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- Bogumiła Drabik – wykluczenie chodników przy jezdni, zwiększenie liczby miejsc
postojowych,
- Sebastian Piekarek – przesunięcie miejsc parkingowych w stronę budynków, przeniesienie
przystanków, wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Inżyniera Ruchu
o ponowne przeanalizowanie wytycznych,
- Dyrektor ZDMK – wytyczne audyt rowerowy,
- Marcin Pawlik – zmniejszenie liczby miejsc z 287 do 184, ul. Struga,
- Edward Porębski – miejsca parkingowe, zawężenie jezdni, problem z wyjazdem z ul.
Bulwarowej, remont torowiska od ul. Bulwarowej,
- Stanisław Rachwał – zaburzenie przestrzeni architektonicznej starej Huty, wykonano
remonty chodników, należy zostawić wszystko, tory na podłożu betonowym,
- Tomasz Kudelski – zastosowanie znaków drogowych „mini”,
- Józef Szuba – zawężenie jezdni, remont kompleksowy,
- Dyrektor ZDMK – zlecono projekt budowlano-architektoniczny przebudowy,
- Amelia Juszczak-Michalska – miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
konsultacje społeczne,
- Dyrektor ZDMK – konsultacje z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
- Mariusz Woda – os. Stalowe znaczne zmniejszenie ilości miejsc postojowych (z 40 na 11),
widoczność przy przejściu dla pieszych, parkowanie przed sklepami, zawężenie jezdni
spowoduje zwiększenie korków,
- Andrzej Kowalik – kiedy IR przeprowadził badania ruchu,
- Łukasz Zarodkiewicz – ilość wyciętych drzew,
- Agnieszka Żołądź – kto ma wpływ na kształt projektu, zachowanie symetrii Placu
Centralnego,
- Dyrektor ZDMK – Miejski Inżynier Ruchu, Zarząd Transportu Publicznego, Miejski
Konserwator Zabytków,
- Krystyna Frankiewicz – radni absolutnie nie wyrażają zgody na taki kształt projektu,
- Bogumiła Drabik – alternatywa dla osób dotychczas parkujących przy al. Solidarności,
- Beata Poszwa – wniosek o kolejne spotkanie z projektantem, ZDMK i IR,
- Marcin Pawlik – projekt powinien być dla mieszkańców, konsultacje z mieszkańcami,
- Jarosław Matuszczyk – zachować istniejące rozwiązanie, bez zmian.
Radny Jan Pyż – zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji, nowe spotkanie.
Dyrektor ZDMK – poprosił o zaproszenie przedstawicieli Wydziału Miejskiego Inżyniera
Ruchu na kolejne spotkanie.
Dyskusję podsumował Przewodniczący Stanisław Moryc.
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 323 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2019 – 2021 z autopoprawką – zał. nr 2.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało
–
12 radnych
Przeciw
0
7

Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXIV/309/2021.
Druk nr 324 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznie
dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem
terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało
–
12 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXIV/310/2021.
Druk nr 325 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznie
dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji
elektroenergetycznej oświetlenia terenu placu zabaw, urządzeń zabawowych i siłowych, boiska do gry
w koszykówkę oraz boiska do gry w siatkówkę wraz z obiektami małej architektury i
zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało
–
12 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXIV/311/2021.
Druk nr 326 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
umowy najmu pod stację telefonii komórkowej
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało
–
11 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała Nr XXXIV/312/2021.
Druk nr 327 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2021 z autopoprawką – zał. nr 3.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
–
13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXIV/313/2021.
Druk nr 328 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc
- w sprawie opinii do projektu organizacji ruchu w os. Ogrodowym - wycofany.
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Druk nr 329 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc
- w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
–
11 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała Nr XXXIV/314/2021.
Druk Nr 330 – projekt Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni – referent Stanisław Moryc
- w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utworzenie zielonych
torowisk z mat rozchodnikowych znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/315/2021.
Druk Nr 331 - projekt Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni – referent Stanisław Moryc
- w sprawie przeprowadzenia kompleksowych badań dendrologicznych drzew pod względem
bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/316/2021.
Druk Nr 332 – projekt Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni – referent Stanisław Moryc
- w sprawie bieżącego przedstawiana harmonogramu prac zaplanowanych przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/317/2021.
Druk Nr 333 – projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego –
referent Stanisław Moryc
- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę ciągu pieszo-rowerowego
wraz z zarurowaniem rowów wzdłuż ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie.,
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/318/2021.
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Druk Nr 334 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/319/2021.
Druk Nr 335 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc
- w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Teatralnym 29A
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/320/2021.
Druk Nr 336 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc
- w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na rok 2022
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 15 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Uchwała Nr XXXIV/321/2021.
Druk Nr 321 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc
- w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie.
W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Tomasz Kudelski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała Nr XXXIV/322/2021.
6. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący wyjaśnił, że odbyło się spotkanie na ul. Bulwarowej, na którym
ustalono konieczną zmianę organizacji ruchu.
Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do problemów związanych z realizacją
zadania „os. Centrum B - budowa opaski wraz z miejscami postojowymi w rejonie bl 10 i 1”.
Prowadzący powiadomił, że wystąpi o wyjaśnienia dlaczego tak wzrósł koszt robót.
W dalszej dyskusji udział wzięli Stanisław Moryc i Krystyna Frankiewicz.
Radny Jan Pyż powrócił do sprawy wymiany części ekranów na ul. Igołomskiej oraz
spotkaniu na ul. Karasiówka dotyczącego koniecznej zmiany oznakowania.
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Prowadzący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi.
Radny Mariusz Woda zaapelował o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie
przebudowy Al. Solidarności i informowanie mieszkańców na bieżąco.
Przewodniczący zwołał spotkanie robocze radnych na dzień 22 czerwca 2021 godz. 17.00 w
celu ustalenia wszystkich wniosków i postulatów.
Radna Agnieszka Żołądź poinformowała o braku wykonywania oznakowania
poziomego na jezdniach po wykonaniu przez ZDMK remontów nakładkowych.
W dyskusji na temat negatywnych opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków do
zadań inwestycyjnych dotyczących budowy parkingów i miejsc postojowych na terenie
Nowej Huty w obszarze objętym parkiem kulturowym udział wzięli Tomasz Kudelski i
Stanisław Moryc.
Radna Beata Poszwa poprosiła o zorganizowanie spotkań z ZZM i MPO w sprawie
utrzymania czystości zieleni na terenie Nowej Huty.
Radny Mariusz Woda zgłosił wniosek o podjęcie starań w celu wykonania
rewitalizacji pozostałych podwórek.
Radna Bogumiła Drabik poprosiła o zaproszenie Miejskiego Konserwatora Zabytków
na spotkanie.
Radny Stanisław Rachwał zgłosił wniosek o rewitalizację os. Słonecznego i
przypomniał sprawę wykonania przedeptu przez Park Ratuszowy.
Prowadzący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXIV sesję nadzwyczajną o godz. 19.20, wyczerpując cały program porządku
obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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