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Dz.18.0021.38.2021 

Podsumowanie: 

XXXVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 18 października 2021 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 359 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021. 

Druk Nr 360 - w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVI/341/2021 Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań 

w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 2021”. 

Druk Nr 361 - w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utrzymanie 

zieleni w dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk Nr 362 – w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

utworzenie programu rekultywacji trawników w kwartałach i podwórkach osiedli 

znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk Nr 363 – w sprawie nadania nazwy ulicy imienia  Generała Feliksa Deli. 

Druk Nr 364 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022. 

Druk Nr 365 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”.  

Druk Nr 366 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”.  

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  

 

XXXVIII/344/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021 

XXXVIII/345/2021 w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVI/341/2021 Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ostatecznej 

hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 

2021” 

XXXVIII/346/2021 w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

utrzymanie zieleni w dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXXVIII/347/2021 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

utworzenie programu rekultywacji trawników w kwartałach i 

podwórkach osiedli znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

XXXVIII/348/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Generała Feliksa Deli 

XXXVIII/349/2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022 
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Dz-18.0021.38.2021 

 

PROTOKÓŁ 

XXXVIII SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

                        

XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 18 

października 2021 r. w budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida , os. Górali 4. 

 

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 359 – zał. nr 2 

3) Oryginały uchwał - zał. nr 3. 

_________________________________ 

 

XXXVIII 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 XXXVIII 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 XXXVI i XXXVII sesji nadzwyczajnej.  

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 359 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021. 

Druk Nr 360 - w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVI/341/2021 Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań 

w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 2021”. 

Druk Nr 361 - w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utrzymanie 

zieleni w dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk Nr 362 – w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na 

utworzenie programu rekultywacji trawników w kwartałach i podwórkach osiedli 

znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk Nr 363 – w sprawie nadania nazwy ulicy imienia  Generała Feliksa Deli. 

Druk Nr 364 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022. 
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5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

Druk Nr 363 – w sprawie nadania nazwy ulicy imienia  Generała Feliksa Deli. 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 364 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022. 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 365 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego ”Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”. 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk Nr 366 – w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego ”Przebudowa torowiska 

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej”. 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami jw. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 
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Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -      0  

Wstrzymało się      -       0 

 

Przewodniczący poinformował, że po punkcie 3 zostanie ogłoszona przerwa na odbycie 

posiedzeń komisji problemowych Rady. 

 

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

obrad wraz z wprowadzonymi do niego projektami stanowi cały porządek obrad XXXVIII 

sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji nadzwyczajnej i XXXVII sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXVI sesji 

nadzwyczajnej i XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII były do wglądu w 

Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXVI sesji nadzwyczajnej i XXXVII sesji 

nadzwyczajnej został przyjęty. 

 

Przewodniczący odniósł się do zwoływania i pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy w 

okresie pandemii, a także zasad wypłaty diet.   

 

Prowadzący ogłosił przerwę od godz. 18.10 do godz. 18.30. 

 

Po przerwie. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 359 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021 z autopoprawką – zał. nr 2. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXVIII/344/2021. 

 

Druk nr 360 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVI/341/2021 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 

30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach 

programu „Nowa Huta dziś! na 2021”. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXVIII/345/2021. 
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Druk nr 361 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utrzymanie zieleni w 

dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXVIII/346/2021. 

 

Druk nr 362 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utworzenie programu 

rekultywacji trawników w kwartałach i podwórkach osiedli znajdujących się na terenie 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   20 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr XXXVIII/347/2021. 

 

Druk nr 363 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Generała Feliksa Deli . 

W dyskusji głos zabrali radni: Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 

Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            -   16 radnych 

Przeciw           -     1 radny  

Wstrzymał się           -     1 radny  

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXVIII/348/2021. 

 

Druk nr 364 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2022. 

Głos zabrała radna Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało            -   16 radnych 

Przeciw           -     0  

Wstrzymało się         -     0  

4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXVIII/349/2021. 

 

Następnie przystąpiono do procedowania projektów uchwał:  

Druk nr 365 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. 

Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej” – wariant 1. 

 

Druk nr 366 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 
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- w sprawie opinii do zadania inwestycyjnego „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. 

Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej” – wariant 2. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc przypomniał wizje w terenie i szczegółowo omówił oba 

warianty – liczba pasów ruchu, ilość miejsc parkingowych, perony i zatoki przystankowe, 

zjazdy, wycinka drzew, trójkąty widoczności.  

Prowadzący dopuścił dyskusję nad oboma drukami ponieważ są one wykluczające się. 

Poinformował również o możliwości odstąpienia od głosowania w wypadku dalszych 

wątpliwości radnych. 

 

W dyskusji dotyczącej wyboru wariantu głos zabrali radni:  

Tomasz Kudelski, Edward Porębski, 

Agnieszka Żołądź - zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektów uchwał do Komisji 

Infrastruktury w celu ponownego zbadania wszelkich dokumentów z uwzględnieniem 

uwarunkowań środowiskowych, 

Bogumiła Drabik, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Tomasz Kudelski, 

Bogumiła Drabik, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Stanisław Rachwał, Beata Poszwa, Mariusz 

Woda, Sebastian Piekarek, Tomasz Kudelski. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny o odesłanie projektów uchwał do 

Komisji Infrastruktury w celu zbadania wszelkich dokumentów dotyczących obu wariantów, 

szczególnie z uwzględnieniem Decyzji  Uwarunkowań Środowiskowych. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            -   19 radny 

Przeciw           -     0  

Wstrzymał się           -     1 radny 

Projekty uchwał na Druku nr 365 i 366 zostały odesłane do Komisji Infrastruktury. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że następna sesja odbędzie się po 4 

listopada 2021. 

 

Radny Mariusz Woda poruszył sprawę odbywania sesji poza siedzibą. 

Przewodniczący wyjaśnił, że sesja odbywa się w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Radny Tomasz Kudelski odniósł się do montażu progów zwalniających na ul. 

Bulwarowej i konieczności zmiany organizacji ruchu. 

 

Radna Amelia Juszczak Michalska zgłosiła, że lokal nie spełnia wymogów dla osoby z 

niepełnosprawnościami, powinno być wejście z poziomu zero do pomieszczenia, sala 

nagłośniona oraz zwróciła uwagę na brak realizacji zadań (nakładki na os. Teatralnym, 

Uroczym). 

 

W dyskusji dotyczącej obowiązku noszenia masek oraz trudnościach w 

porozumiewaniu się na sesji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz i Stanisław Moryc. 
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Radny Stanisław Rachwał zgłosił wniosek o zorganizowanie wizji w terenie w 

sprawie wyznaczenia przejścia dla dzieci na os Szklane Domy blok 1 – 2a oraz likwidacji 

nieczynnych kiosków. 

  

Radny Józef Szuba zaapelował do radnych o noszenie maseczek. 

 

5. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXVIII sesję nadzwyczajną o godz. 19:40, wyczerpując cały program porządku 

obrad. 

 

 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc 

 


