Dz.18.0021.35.2021
Podsumowanie:
XXXV nadzwyczajna sesja VIII kadencji
w dniu 12 lipca 2021 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 337 – w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Punkt zbierania odpadów na
działce nr 6 obr. 43 Nowa Huta przy ulicy Jeżynowej w Krakowie.”
Druk Nr 338 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyciążach z wewnętrznymi instalacjami
(wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, prądu, wentylacji mechanicznej), infrastrukturą
zewnętrzną (wlz, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza wody,
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza gazu), zjazdem z wewnętrznym
układem drogowym i miejscami postojowymi, na działkach nr 69, 331 obr. 29 Nowa Huta
przy ulicy Podstawie w Krakowie.”
Druk Nr 339 – w sprawie zbycia części działki nr 212/4 w Krakowie.
Druk Nr 340 - w sprawie zbycia działki nr 29/6 w Krakowie.
Druk Nr 341 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
Druk Nr 342 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2021 - 2022.
Druk Nr 343 - w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na rok 2022.
Druk Nr 344 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 345 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 346 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum
Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek zakładu recyklingu tworzyw
sztucznych, budynek zakładu tworzyw sztucznych, budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych,
budynek hali magazynowej, budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych,
budynek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki: biurowoadministracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe, parking wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu
na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic Igołomska i Cementowa w Krakowie.”

Druk nr 347 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu
„Nowa Huta dziś!: na 2021
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:

XXXV/324/2021

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyciążach
z wewnętrznymi instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, prądu,
wentylacji mechanicznej), infrastrukturą zewnętrzną (wlz, kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza wody, kanalizacji
sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza gazu), zjazdem
z wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi, na
działkach nr 69, 331 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie
w sprawie zbycia części działki nr 212/4 w Krakowie.

XXXV/325/2021

w sprawie zbycia działki nr 29/6 w Krakowie

XXXV/326/2021

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy
XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2021 - 2022
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta

XXXV/323/2021

XXXV/327/2021

XXXV/328/2021
XXXV/329/2021
XXXV/330/2021
XXXV/331/2021

w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek
zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, budynek zakładu tworzyw sztucznych,
budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych, budynek hali magazynowej,
budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budynek
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki:
biurowo-administracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe,
parking wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce
nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic Igołomska i Cementowa w Krakowie.

XXXV/332/2021

w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach
programu „Nowa Huta dziś!: na 2021
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Dz-18.0021.35.2021

PROTOKÓŁ
XXXV SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
w trybie stacjonarnym
XXXV sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 12 lipca
2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy XVIII , os. Centrum B bl. 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 341 – zał. nr 2
3) Poprawka do druku 341- zał. nr 3
4) Załącznik do projektu uchwały druk 343- zał. nr 4
5) Oryginały uchwał - zał. nr 5.
_________________________________
XXXV 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 XXXV sesja Rady Dzielnicy jest utrwalana za
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
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. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 337 – w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Punkt zbierania odpadów na
działce nr 6 obr. 43 Nowa Huta przy ulicy Jeżynowej w Krakowie.”
Druk Nr 338 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyciążach z wewnętrznymi instalacjami
(wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, prądu, wentylacji mechanicznej), infrastrukturą
zewnętrzną (wlz, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza wody,
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza gazu), zjazdem z wewnętrznym
układem drogowym i miejscami postojowymi, na działkach nr 69, 331 obr. 29 Nowa Huta
przy ulicy Podstawie w Krakowie.”
Druk Nr 339 – w sprawie zbycia części działki nr 212/4 w Krakowie.
Druk Nr 340 - w sprawie zbycia działki nr 29/6 w Krakowie.

3

Druk Nr 341 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
Druk Nr 342 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2021 - 2022.
Druk Nr 343 - w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na rok 2022.
Druk Nr 344 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Druk Nr 345 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania
realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał:
Druk Nr 344 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 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: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 345 – w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 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: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk Nr 346 - w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum
Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek zakładu recyklingu tworzyw
sztucznych, budynek zakładu tworzyw sztucznych, budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych,
budynek hali magazynowej, budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych,
budynek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki: biurowoadministracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe, parking wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic
Igołomska i Cementowa w Krakowie.”

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Druk nr 347 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu
„Nowa Huta dziś!: na 2021”
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
– 21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi do niego projektami stanowi cały porządek obrad XXXV sesji.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 337 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Punkt zbierania odpadów na działce nr 6 obr.
43 Nowa Huta przy ulicy Jeżynowej w Krakowie.
Głos w dyskusji zabrali Radni: A. Żołądź
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
- 1 radny
Przeciw
- 9 radnych
Wstrzymało się
- 9 radnych
Nie brało udziału w głosowaniu - 2
Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów. Uchwała nie została podjęta.
Druk nr 338 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyciążach z wewnętrznymi instalacjami (wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, prądu, wentylacji mechanicznej), infrastrukturą zewnętrzną (wlz, kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem
szczelnym, przyłącza gazu), zjazdem z wewnętrznym układem drogowym i miejscami
postojowymi, na działkach nr 69, 331 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie.”
Głos w dyskusji zabrali Radni: K. Frankiewicz
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Uchwała Nr XXXV/323/2021.
Druk nr 339 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie zbycia części działki nr 212/4 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni:
- E. Porębski, A. Żołądź
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
19 radnych
Przeciw
0
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Wstrzymało się
2 radnych
Uchwała Nr XXXV/324/2021.
Druk nr 340 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie zbycia działki nr 29/6 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: T. Kudelski, S. Moryc, A. Żołądź, K. Frankiewicz
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
17 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się 3 radnych
Uchwała Nr XXXV/325/2021.
Druk nr 341 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2021
Przewodniczący S. Moryc przedstawił autopoprawkę do druku 341 (zał. nr 2)
Zgłosił również poprawkę do druku 341 (zał. nr 3)
Głos w dyskusji zabrali Radni: M. Woda, A. Żołądź
Wyniki głosowania nad poprawką:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
2 radnych
Nie biorących udziału w głosowaniu - 1
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały uzupełnionego o autopoprawkę i
przegłosowaną poprawkę:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
18 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się
1 radny
Nie biorących udziału w głosowaniu - 1
Uchwała Nr XXXV/326/2021.
Druk nr 342 – 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 - 2022.
Bez dyskusji.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXV/327/2021.
Druk nr 343 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa
Huta na rok 2022.
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Przewodniczący przedstawił projekt załącznika do druku 343 – zał. nr. 4
Głos w dyskusji zabrali Radni:
K. Frankiewicz, A. Żołądź, T. Kudelski, B. Drabik, M. Woda, Ł. Zarodkiewicz, S. Piekarek,
B. Poszwa, E. Porębski, J. Szuba, S. Moryc
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXV/328/2021.
Druk nr 344 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
– w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania realizowanego
na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Bez dyskusji.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała Nr XXXV/329/2021.
Druk nr 345 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania realizowanego
na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Głos w dyskusji zabrali radni: K. Frankiewicz, S. Moryc
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXV/330/2021.
Druk nr 346 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Recyklingu
Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek zakładu recyklingu tworzyw sztucznych,
budynek zakładu tworzyw sztucznych, budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych, budynek
hali magazynowej, budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budynek
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki: biurowoadministracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe, parking wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic
Igołomska i Cementowa w Krakowie.”
Głos w dyskusji zabrali Radni: A. Żołądź

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXV/331/2021.
Druk nr 347 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
7

- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta
dziś!: na 2021”
Głos w dyskusji zabrali Radni: K. Frankiewicz, Ł. Zarodkiewicz

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
19 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXV/332/2021.
4. Oświadczenia i komunikaty.
1/Przewodniczący S. Moryc:
- odczytał podziękowania za pomoc Radnych w przeprowadzeniu akcji krwiodawstwa
- poprosił Radnych aby przysłali na e-mail Rady Dzielnicy propozycję doświetleń ścieżek i
chodników, zgodnie z wytycznymi z pisma ZDMK. Prośba do radnych w tej kwestii zostanie
wysłana również mailem.
- przekazał informację ze spotkania z dyr. J. Pokrywą m.in. ws. os. Centrum B, os.
Ogrodowego i os. Hutniczego- miejsca parkingowe
- poinformował, że zorganizuję wizję w terenie ws. przebudowy al. Solidarności, poprosił
Radnych o udział. O terminie i miejscu spotkania radni zostaną poinformowani osobnym
mailem
2/ Radna K. Frankiewicz – ws. nieporozumienia dot. zwołania ostatniej sesji
Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi.
3/ przewodniczący S. Moryc poinformował radnych o terminie następnej sesji , która
odbędzie się 30.08 br o godz. 18:00
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXV sesję nadzwyczajną o godz. 19:37, wyczerpując cały program porządku
obrad.

Protokołowała :

Agnieszka Kardas

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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