Dz.18.0021.36.2021
Podsumowanie:
XXXVI nadzwyczajna sesja VIII kadencji
w dniu 30 sierpnia 2021 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji nadzwyczajnej.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 348 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2020- 2022.
Druk Nr 349 - w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic w 2022 roku.
Druk Nr 350 - w sprawie oddania w dzierżawę gminnej działki nr 106/10 w Krakowie.
Druk Nr 351 - w sprawie nazwania skweru położonego na terenie Dzielnicy XVIII.
Druk Nr 352 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
Druk Nr 353 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą „Budowa tacy
zabezpieczającej, fundamentów, pomostów i zadaszenie zbiorników, kanału
technologicznego, fundamentów pomp oraz rozbudowa istniejącej sieci wewnątrzzakładowej
w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja stacji regeneracji kwasu - zbiorniki 2x 100m3 - cz. 1.
Pozwolenia” na terenie huty stali ArcelorMittal Poland S. A. w Krakowie, na części działki nr
1/100 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Tadeusza Sendzimira 1 w Krakowie”.
Druk Nr 354 - w sprawie zmiany nazwy przystanku komunikacji miejskiej „Suche Stawy” na
„Suche Stawy- Hutnik Kraków”.
Druk Nr 355 - w sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół
Specjalnych nr 6 aneksu do umowy najmu pod bazę telefonii komórkowej.
Druk Nr 356 - w sprawie ustalenia ostateczniej, hierarchicznej listy zadań w ramach
programu „Nasza Huta dziś!” na 2021.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XXXVI/333/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy
XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020- 2022
XXXVI/334/2021 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic w 2022
roku
XXXVI/355/2021 w sprawie oddania w dzierżawę gminnej działki nr 106/10 w Krakowie
XXXVI/336/2021 w sprawie nazwania skweru położonego na terenie Dzielnicy XVIII
XXXVI/337/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021
XXXVI/338/2021 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą „Budowa tacy
zabezpieczającej, fundamentów, pomostów i zadaszenie zbiorników,
kanału technologicznego, fundamentów pomp oraz rozbudowa istniejącej
sieci wewnątrzzakładowej w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja stacji
regeneracji kwasu - zbiorniki 2x 100m3 - cz. 1. Pozwolenia” na terenie
huty stali ArcelorMittal Poland S. A. w Krakowie, na części działki nr
1/100 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Tadeusza Sendzimira 1 w Krakowie”.
XXXVI/339/2021 w sprawie zmiany nazwy przystanku komunikacji miejskiej „Suche
Stawy” na „Suche Stawy- Hutnik Kraków”
XXXVI/340/2021 w sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół
Specjalnych nr 6 aneksu do umowy najmu pod bazę telefonii komórkowej.
XXXVI/341/2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach
programu „Nowa Huta dziś!: na 2021
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Dz-18.0021.36.2021

PROTOKÓŁ
XXXVI SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 sierpnia
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) Poprawka do druku 350 - zał. nr 2
3) Autopoprawka zarządu do druku nr 352 – zał. nr 3
4) Oryginały uchwał - zał. nr 4.
_________________________________
XXXVI 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 XXXVI 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. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji nadzwyczajnej.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk Nr 348 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanych w latach 2020- 2022.
Druk Nr 349 - w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic w 2022 roku.
Druk Nr 350 - w sprawie oddania w dzierżawę gminnej działki nr 106/10 w Krakowie.
Druk Nr 351 - w sprawie nazwania skweru położonego na terenie Dzielnicy XVIII.
Druk Nr 352 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.
Druk Nr 353 - w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą „Budowa tacy
zabezpieczającej, fundamentów, pomostów i zadaszenie zbiorników, kanału
technologicznego, fundamentów pomp oraz rozbudowa istniejącej sieci wewnątrzzakładowej
w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja stacji regeneracji kwasu - zbiorniki 2x 100m3 - cz. 1.
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Pozwolenia” na terenie huty stali ArcelorMittal Poland S. A. w Krakowie, na części działki nr
1/100 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Tadeusza Sendzimira 1 w Krakowie”.
Druk Nr 354 - w sprawie zmiany nazwy przystanku komunikacji miejskiej „Suche Stawy” na
„Suche Stawy- Hutnik Kraków”.
Druk Nr 355 - w sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół
Specjalnych nr 6 aneksu do umowy najmu pod bazę telefonii komórkowej.
Druk Nr 356 - w sprawie ustalenia ostateczniej, hierarchicznej listy zadań w ramach
programu „Nasza Huta dziś!” na 2021.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radny
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi do niego projektami stanowi cały porządek obrad XXXVI
sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 348 – 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 2020- 2022.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
- 20 radny
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała Nr XXXVI/333/2021.
Druk nr 349 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXVI/334/2021.
Druk nr 350 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie oddania w dzierżawę gminnej działki nr 106/10 w Krakowie.
Radna Agnieszka Żołądź zgłosiła poprawkę do projektu – zał. nr 2.
Wyniki głosowania nad poprawką:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
4

Przeciw
Wstrzymało się
Poprawkę przyjęto.

0
0

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXVI/335/2021.
Druk nr 351 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie nazwania skweru położonego na terenie Dzielnicy XVIII.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Łukasz Zarodkiewicz, Tomasz
Kudelski, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
–
19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXXVI/336/2021.
Druk nr 352 – 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: 21 radnych
Za głosowało
–
21 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała Nr XXXVI/337/2021.
Druk nr 353 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą „Budowa tacy zabezpieczającej,
fundamentów, pomostów i zadaszenie zbiorników, kanału technologicznego, fundamentów
pomp oraz rozbudowa istniejącej sieci wewnątrzzakładowej w ramach inwestycji pn.:
„Modernizacja stacji regeneracji kwasu - zbiorniki 2x 100m3 - cz. 1. Pozwolenia” na terenie
huty stali ArcelorMittal Poland S. A. w Krakowie, na części działki nr 1/100 obr. 20 Nowa
Huta przy ulicy Tadeusza Sendzimira 1 w Krakowie”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXXVI/338/2021.
Druk nr 354 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
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- w sprawie zmiany nazwy przystanku komunikacji miejskiej „Suche Stawy” na „Suche
Stawy – Hutnik Kraków”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXXVI/339/2021.
Druk nr 355 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
– w sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6
aneksu do umowy najmu pod bazę telefonii komórkowej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
–
14 radnych
Przeciw
1 radny
Wstrzymało się
5 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXXVI/340/2021.
Druk nr 356 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta
dziś! Na 2021
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.
- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta
dziś!: na 2021”
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało
–
20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała Nr XXXV/332/2021.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXIV sesji
nadzwyczajnej oraz XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII były do wglądu w
Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXIV sesji nadzwyczajnej oraz XXXV sesji
nadzwyczajnej został przyjęty.

4. Oświadczenia i komunikaty.
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Przewodniczący Stanisław Moryc odczytał pisma ZDMK dotyczące możliwości realizacji
zadań:
- budowa miejsc postojowych os. Centrum B 10 – 1 (pismo z kosztorysami),
- budowa miejsc postojowych os. Zielone,
- budowa miejsc postojowych os. Spółdzielcze.
Radny Sebastian Piekarek poruszył sprawę przebudowy Al. Solidarności.
Przewodniczący poinformował, że po otrzymaniu materiałów zostanie zwołana sesja w tym
temacie.
Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do problemów z realizacją miejsc postojowych na
os. Centrum B 10 – 1.
Prowadzący Stanisław Moryc udzielił wyjaśnień.
W dyskusji na temat wyceny budowy oświetlenia udział wzięli radni: Jan Pyż i Stanisław
Moryc.
Radny Edward Porębski zgłosił wniosek o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
ZDMK w sprawie os. Centrum B 10 -1
Radny Łukasz Zarodkiewicz poruszył problem związany z oznakowaniem os. Willowego.
Radny Tomasz Kudelski zaproponował ustawienie w centrum Nowej Huty małych znaków
drogowych. W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że w miesiącu wrześniu rozpocznie się
druga część remontu siedziby.
Radna Amelia Juszczak-Michalska oświadczyła, że nie będzie uczestniczyć w sesjach na sali
konferencyjnej w budynku na os. Zgody 2.
Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła sprawę braku utrzymanie porządku przy cmentarzu na
os. Wandy. Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXXVI sesję nadzwyczajną o godz. 18:49, wyczerpując cały program porządku
obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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