
M I E S I ĘC Z N I K  R A DY  DZ I E L N I C Y  V I  B RO N OWI C E

egzemplarz bezpłatnywww.dzielnica6.krakow.pl ISSN 1426-5044Nr 216 październik Kraków 2019

REMONTY
W DZIELNICY VI BRONOWICE

BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Wyniki głosowania

i ostateczna lista projektów 
do realizacji



2

Wydawca: Rada Dzielnicy VI
                 Bronowice
ul. Zarzecze 124 a/104, 30-134 Kraków

Redaktor naczelny: Bogdan Smok

Redaguje: Ilona Stus

Okładka: fot. Marta Drużkowska
ul. Władysława Żeleńskiego
e-mail: 
gazetabronowicka@gmail.com 

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail:
rada@dzielnica6.krakow.pl
Druk:

EKODRUK s.c.,
ul. Wielicka 250,
30-663 Kraków
tel. (12) 267 36 60
ISSN: 1426-5044
Nr 216 październik Kraków 2019
Nakład: 4 tys. egz.
egzemplarz bezpłatny

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek  
nadesłanych tekstów.

Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu:
Wojciech Litwicki 

Członkowie Zarządu: 
Wojciech Borkowski
Waldemar Janusz 
Michał Płaza

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI: 
wymiennie:
przewodniczący Bogdan Smok i zastępca przewodniczącego Wojciech Litwicki;
poniedziałki godz. 1800-1900; 
miejsce: siedziba Dzielnicy VI, ul. Zarzecze 124 a.
wymiennie:
Wojciech Litwicki, Józef Smoleń, Janusz Sitarski, Waldemar Janusz, 
Michał Płaza, Marcin Rzeszowski; 
I wtorek miesiąca godz. 1530-1700; 
miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”, ul. Na Błonie 7.

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

W NUMERZE m.in.:

 str.  3
▪  Remonty, remonty, remonty...
 str.  4
▪  Bronowice Małe
 str.  5
▪  Lampy na „psim wybiegu”
▪  Plac zabaw w Przedszkolu nr 82
▪  Wigilia dla seniorów
 str.  6

▪  Ulica rtm. Witolda Pileckiego
    została wyremontowana
▪  Bezpieczne przejście przez 
    ulicę Zarzecze
▪  Remonty w rejonie ulic:
    Bronowickiej, Rydla
    i Jadwigi z Łobzowa
 str.  7

▪  Budżet Obywatelski 2019
    Wyniki
 str.  8
▪  Uchwała krajobrazowa
 str.  9
▪  Sesje Rady Dzielnicy VI Bronowice



3

◁▷

fo
t.

 B
og

da
n 

Sm
ok

fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
Li

tw
ic

ki

Początkowe prace na ul. Królewskiej

Ul. Bronowicka w trakcie remontu

Remont ulicy Rydla wraz z miejscami postojowymi i chodnikami

Remonty, remonty, remonty...

Dobiegł końca remont general-
ny ulic Bronowickiej, Podcho-

rążych i Królewskiej. Był to niezwykle 
trudny okres dla mieszkańców naszej 
dzielnicy, gdyż komunikacja tramwa-
jowa została zastąpiona komunikacją 

WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl

PIERWSZA POMOC
bezpłatne szkolenia dla krakowian

w ramach Programu
„Bezpieczny Kraków”

Szkolenia dla mieszkańców Krakowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
i resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. 

» 09.11.2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,
» 16.11.2019 r. – Klub Kultury „Mydlniki”, ul. Balicka 289,
» 23.11.2019 r. – Klub „Jordanówka”, ul. Na Błonie 13 d.

Szkolenia odbywają się w godz. od 9:00 do 15:00

Warsztaty mają za zadanie zwiększyć poziom umiejętności krakowian do udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacji zagrożenia życia i obejmować będą:
• naukę umiejętności rozpoznania poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
• przeprowadzenia zastępczej wentylacji (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
• uciskanie klatki piersiowej,
• algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
• zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej,
• obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS.

Szkolenia odbywają się w maksymalnie piętnastoosobowych grupach.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakow-
skiego Pogotowia Ratunkowego, którzy są również czynnymi pracownikami systemu Państwowego  
Ratownictwa Medycznego. 
Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularze zapisów, które są dostępne na stronie internetowej Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego: www.kpr.med.pl ZAKŁADKI: Szkoła Ratownictwa Medycznego/kalendarium szkoleń.

autobusową. Szereg ulic w Bronowicach 
zostało wyznaczonych jako trasy za-
stępcze dla komunikacji miejskiej, jak 
również komunikacji indywidualnej. 
Efektem tego było pogorszenie stanu 
tych ulic, które nie wytrzymywały ta-
kiego natężenia ruchu. Zanim dobiegł 
końca remont tych głównych arterii, 
Zarząd Rady Dzielnicy VI Bronowice 
zdecydowanie artykułował do ZDMK, 
konieczność pilnego remontu ulic, któ-
re najbardziej ucierpiały, a są to: Młodej 
Polski, Rydla, odcinek Zarzecza, Przy-
byszewskiego, Bronowickiej i Balickiej,  
a także ulica Na Błonie. Bezpośrednie za-
angażowanie Przewodniczącego – Pana 
Bogdana Smoka, z moim udziałem, do-
prowadziło do tego, że w pierwszym rzę-
dzie ZDMK przystąpił do remontu ulicy 
Rydla. Udało się nam przekonać do prze-
prowadzenia remontu globalnego, czyli 
wykonania nowych chodników, miejsc 
parkingowych, a także nakładki na jezd-
ni. Mamy również pomyślne informacje, 
że wykonano nakładkę na ulicy Przyby-
szewskiego, od ul. Bronowickiej do ul. 
Gabrieli Zapolskiej. Jeszcze w tym roku 
ZDMK podejmie naprawę ulic Młodej 

Polski i Jadwigi z Łob-
zowa, do ulicy Rydla. 
Rozpoczęto już prace 
remontowe ulicy Balic-
kiej, od wiaduktu w kie-
runku skrzyżowania 
z ulicą Na Błonie. Je-
steśmy wdzięczni wła- 
dzom Miasta Krakowa, 
a w szczególności Za-
stępcy Prezydenta Mia-
sta Krakowa – Panu 
Andrzejowi Kuligowi, 
za tak przychylną decyzję, która w efekcie 
doprowadzi do polepszenia warunków 
życia mieszkańców ulicy Rydla i okolic. 
Uzyskaliśmy potwierdzenie, że i kolejne 

ulice, które zostały przez nas wskazane 
będą sukcesywnie remontowane w przy-
szłym roku. Są to ul. Bronowicka i konty-
nuacja remontu ul. Balickiej.
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Mieszkańcy Bronowic Małych 
mają kilka powodów do zado-

wolenia. W poprzednim numerze in-
formowałam Państwa o tym, że Radzie 
Dzielnicy VI uda się wyremontować 
kawałek chodnika na ul. Władysława 
Żeleńskiego za 91 tys. zł. Ku mojemu 
rozczarowaniu  było to zaledwie ok. 100 
metrów. Natomiast dziś piszę z nieskry-
waną radością, że na przełomie paździer-
nika i listopada na ul. Żeleńskiego wkra-
cza ekipa remontowa, a ponieważ mamy 
koniec roku i pewnych inwestycji nie uda 
się już wykonać, to będzie tu pracowała 
do wyczerpania środków. W związku  
z tym możemy liczyć na dodatkowe 135 
tys. zł i być może jeszcze na niecałe 50 
tys. zł. Trzeba było przychylności wielu 
osób, aby moje serdeczne prośby stały 
się faktem. Zarówno Zarząd Dzielnicy 
VI jak również Inspektorzy opiekujący 
się tymi zadaniami, musieli wykazać się 
dobrą wolą, aby pieniądze te nie przepa-
dły, bowiem przesunięcie środków z po- 

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Schodki przed remontem ...po remoncie

Chodnik przy ul. Władysława Żeleńskiego
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szczególnych zadań może trwać nawet 
do miesiąca… Tak więc reasumując – od- 
cinek wyremontowanego chodnika bę-
dzie dłuższy, a o ile metrów czas pokaże. 

Zakończył się remont ogródka jor-
danowskiego przy skrzyżowaniu ulic 
Tetmajera i Pod Strzechą. W tym przy-
padku ceny poszczególnych elementów 
okazały się oszałamiające. Koszt same-
go siedziska do huśtawki kubełkowej to 
1 500 zł, a łożyska do niebieskiej ka-
ruzeli 2 000 zł – tego nie udało nam 
się zrobić. Mimo to, po remoncie jest 
zdecydowanie lepiej. Przy wyborze na-
praw decydujące znaczenie miało bez-
pieczeństwo. Płacimy za certyfikaty, 
gwarancję, firmę, a wszystko z dedyka-
cją „dla dzieci” kosztuje bardzo dużo. 
Rodziców małych użytkowników placu 
zabaw informuję, że na wymienione 
i nowe elementy mamy trzy lata gwa-
rancji. 

W związku z oszczędno-
ściami, które pozostały po 
sfinansowaniu projektu mo-
dernizacji drugiego ogródka 
jordanowskiego przy ulicy 
Tetmajera (ponad 8 tys. zł), 
planujemy wykonać dalsze 
nasadzenia w Bronowicach 
Małych. W poniższej kolej-
ności, aż do wyczerpania 
środków: trzecie drzewo – 
grab (1000 zł!) koło kaplicz-
ki, przed placem zabaw przy 
ul. Tetmajera, róże – konty-
nuacja – po prawej stronie 
kapliczki w kierunku przy-
chodni, krzewy – o ile sy-
tuacja prawna pozwoli – po 
lewej stronie kapliczki, kon-
tynuacja nasadzeń – pod 
warunkiem, że nie będą one 
kolidowały z biegnącymi 
w gruncie przyłączami – 
przy tablicy informacyjnej 
na skrzyżowaniu z ul. Pod 
Strzechą w kierunku kościo-
ła (przy mostku) i jeżeli coś 
zostanie – okolice parkingu 
przy ul. Tetmajera. Oczywi-

ście wszystko zależy od tego kiedy po-
jawią się środki i jaka będzie pogoda, 
ale plan ich wydatkowania już jest.

Z budżetu dzielnicy zostały wyko-
nane dwa projekty oświetlenia. Jeden 
na ul. Pod Strzechą wzdłuż kościoła, 
drugi na ul. Tetmajera – od ul. Peipe-
ra w kierunku ul. Pasternik i Drodzy 
Państwo, jest szansa, że oświetlenie 
na wyżej wymienionym odcinku ulicy 
Tetmajera powstanie w tym roku! 

A teraz najważniejsze: Bronowianie, 
jesteście wspaniali i za to Wam dziękuję! 
W tegorocznym budżecie obywatelskim 
było wiele świetnych projektów ogólno-
miejskich, zostało ich zgłoszonych 224 
a 118 przeszło pozytywnie weryfikację. 
Park leśny Tetmajera nie wygrał, ale 
dostał prawie 3800 punktów. To dużo, 
choć nie wystarczająco. Jak na taką 
ilość dobrych projektów jest to powód 
do dumy. Jest moc w Bronowicach! 

Drugi pilotowany przeze 
mnie projekt Modernizacja 
placu zabaw przy przy-
chodni na ul. Tetmajera za-
jął 6. miejsce z ponad 900 
punktami! Nie wystarczy-
ło, ale nie składamy broni. 
Mamy projekt budowlany 
i będziemy walczyć o jego 
realizację! ◁▷
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Oświetlony wybieg dla psów

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 82, powstały w ramach realizacji zadania z V edycji BO

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
mturek.radna@gmail.com
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Lampy na „psim wybiegu”

Plac zabaw 
w Przedszkolu nr 82 

Wigilia dla seniorów  

Kochani psiarze, zgodnie z obiet-
nicą, rozpoczęto montaż trzech 

lamp na psim wybiegu przy Młynów-
ce Królewskiej. Na moją prośbę, przy  
Państwa wsparciu i dzięki przychyl-
ności Zarządu i Radnych Dzielnicy VI 
znalazły się pieniądze na ich montaż  
w tym roku. Dołożone lampy poprawią 
oświetlenie terenu, zwłaszcza teraz gdy 
dzień staje się coraz krótszy. 

Warto brać udział w Budżecie Obywatelskim  
i głosować. Przekonali się o tym rodzice dzieci 
z Przedszkola nr 82 przy ul. Głowackiego 2.

W piątej edycji budżetu oby-
watelskiego w 2018 r. wy-

grał tam zgłoszony projekt pn.: Wspa-
niały ogród, zielona trawa – świetna 
zabawa. Zadanie obejmowało rewita-
lizację zieleni oraz wymianę i montaż 
nowych urządzeń do zabawy dla dzieci 
na placu zabaw, i otrzymało pokaźną 
kwotę 80 000 zł. W październiku br. 
zostały zakończone prace. Zamonto-
wano zabawki i posadzono trawę. Już 
niedługo będą mogły z niego korzystać 
dzieci. Trzeba tylko poczekać, aż trawa 
zakiełkuje i ukorzeni się. 
Życzymy Wam miłej zabawy na nowym 
placu zabaw.

Drodzy Seniorzy, Prezydent Mia-
sta Krakowa zaprasza seniorów, 

szczególnie samotnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, do udziału 
w spotkaniu wigilijnym, organizowa-
nym 24 grudnia od godz. 11:00 do godz. 
14:00 w budynku Kärcher Hala Cracovia 
Centrum Sportu Niepełnosprawnych, 
al. Focha 40.

Podczas spotkania nie zabraknie 
świątecznej atmosfery związanej z łama-
niem się opłatkiem, tradycyjnymi potra-
wami i śpiewaniem kolęd przy choince. 
Wszystko to, oczywiście bez żadnych 

opłat i formalności, czeka na seniorów, 
którzy zgłoszą chęć udziału w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu najpóźniej do piąt-
ku, 15 listopada 2019 r. W celu wpisania 
się na listę uczestników „Wigilii dla Se-
niorów” wystarczy zadzwonić do Urzędu 

Miasta Krakowa pod jeden z numerów 
telefonów: 12 616 78 33; 12 616 78 07; 
12 616 82 16 oraz 12 616 78 06 i podać 
swoje dane kontaktowe. Liczba miejsc 
jest ograniczona, obowiązuje kolejność 
zgłoszeń.
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Remonty w rejonie ulic: Bronowickiej, Rydla i Jadwigi z Łobzowa 
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Ul. rtm. Witolda Pileckiego po remoncie

– • —
Bezpieczne przejście przez ulicę Zarzecze

Ulica rotmistrza
Witolda Pileckiego
została wyremontowana

Na wniosek mieszkańców zaczęli-
śmy starania o wyznaczenie ozna- 

kowanego, bezpiecznego przejścia dla pie-
szych przez ulicę Zarzecze w rejonie ul. 
Olkuskiej i Popiela (od południa), na wy-
sokości traktu pieszego na terenie osiedla 
Widok (od północy), z uwzględnieniem 
zachowania okazałych gatunków drzew po 
północnej stronie ulicy.

16 października br. miał miej-
sce formalny odbiór prze-

budowanej ulicy rtm. Pileckiego na 
osiedlu Widok-Zarzecze. Rzeczywiście 
wyremontowana nawierzchnia odmie-
niła tę część naszej dzielnicy. Korzysta-
jąc z okazji warto podziękować wszyst-
kim Instytucjom i Osobom, które przy-
czyniły się do realizacji tej inwestycji, 
wartej ponad milion złotych. Zasługi 
mają wszystkie służby miejskie z Pa-
nem Zastępcą Prezydenta prof. Andrze-
jem Kuligiem na czele. Również Radni 
Miasta Krakowa z wszystkich klubów 
radnych (a szczególnie Pan Aleksander 

Miszalski) zadbali o środki finansowe 
na projekt i przebudowę ul. rtm. Pilec-
kiego. Jednakże przede wszystkim po-
dziękowania należą się Mieszkańcom 
wspomnianej ulicy, z Panem Romanem 

Krasowskim na czele, za kilka lat „wal-
ki”, dziesiątki spotkań i petycji o remont 
tej ulicy, która będzie służyć nie tylko jej 
mieszkańcom.

Jest to miejsce, gdzie przecina się sze-
reg ciągów pieszych z różnych kierunków:
● kończy się tu bez kontynuacji szeroka 
aleja biegnąca przez centralną część osie-
dla Widok,
● doprowadza tu szeroki trotuar wzdłuż ul. 
Zarzecze,
● wiedzie tu chodnik do i z przystanków 
autobusowych przy ul. Armii Krajowej.

Ponadto w tym rejonie kumuluje się 
pieszy ruch mieszkańców osiedla Widok-
-Zarzecze w kierunku przystanków ko-
munikacji publicznej, zespołu przychodni, 
placówek oświatowych, pawilonów usłu-
gowych i punktów handlowych, zlokalizo-
wanych na terenie osiedla Widok. Równo-
cześnie przez to miejsce biegnie z północy 
na południe trakt w kierunku terenów re-
kreacyjnych doliny Rudawy.

Modernizacja ulic wewnętrz-
nych oraz dojść do budynków  

w kwartale ulic: Lucjana Rydla, Ja-
dwigi z Łobzowa i ulicy Bronowickiej 
powoli posuwa się naprzód. Cała inwe- 

stycja, przygotowywana przez Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa (ZDMK – daw-
niej ZIKiT) została podzielona na trzy 
etapy:
etap I – obejmujący krótki odcinek ul. 
Jadwigi z Łobzowa bocznej pomiędzy 
budynkiem przy ul. Jadwigi z Łobzowa 
13 do ul. Rydla 3;
etap II – obejmujący całą ul. Krzywy 
Zaułek i wszystkie przyległe dojazdy, 
chodniki i dojścia do budynków przy 
ul. Rydla 1, 3, 5, 7 i 9 oraz ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 5, 6;

etap III – obejmujący ul. L. Rydla 
boczną, stanowiącą dojazd do budyn-
ków przy ul. Rydla 11, 13, 15 i 17.

W tym roku zrealizowany został 
przez ZDMK pierwszy, najmniejszy etap 
modernizacji, obejmujący ul. Jadwigi  
z Łobzowa boczną i otwarty został nie-
dostępny dotąd dla mieszkańców plac 
przy dawnej kotłowni, znajdującej się  
w budynku przy ul. L. Rydla 3.

Realizacja drugiego, największego 
etapu napotkała na problem formalny. 
Jedna z działek, na której planowana 

ŁUKASZ 
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: 
radny.bronowice@op.pl

ŁUKASZ KRAJEWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: 
krajewski.radny@gmail.com
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* Kolorem żółtym zaznaczono projekty, które zostaną zrealizowane w ramach VI edycji BO

jest inwestycja (w sąsiedztwie budyn-
ku przy ul. L. Rydla 5) należy do Agen-
cji Mienia Wojskowego. Do tej pory 
Gminie Kraków udawało się w takich 
sytuacjach uzyskiwać zgodę AMW na 
realizację, na należących do niej dział-
kach inwestycji, takich jak drogi czy 
chodniki. W tym przypadku AMW za-
żądała wykupu tej działki przez Gmi-
nę Kraków. W ciągu trwających wiele 
miesięcy pertraktacji, stronom udało 

się w końcu porozumieć odnośnie za-
kupu. W zeszłym miesiącu Minister-
stwo Obrony Narodowej – zwierzchnik 
AMW – wydało zgodę na zbycie dział-
ki. Finalizacja zakupu działki została 
wstępnie zaplanowana na grudzień te- 
go roku. Po dokonaniu zakupu pozo-
staje tylko dokończyć projekt i uzyskać 
decyzję o pozwolenie na budowę. Po 
tym zostanie rozpisany przetarg na re-
alizację, wyłoniony wykonawca robót 

budowlanych i inwestycja będzie zre-
alizowana.

Dla etapu trzeciego została sporzą-
dzona dokumentacja projektowa i uzy-
skano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
ZDMK planuje rozpisanie przetargu 
na realizację tej inwestycji na początek 
przyszłego roku.

Planowane zakończenie etapu dru-
giego i trzeciego ma nastąpić najpóź-
niej do końca przyszłego roku.

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

BUDŻET OBYWATELSKI KRAKÓW 2019

23 października na konferen- 
cji prasowej Wydziału Po-

lityki i Zdrowia UMK, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, przedsta-
wione zostały wyniki przeprowadzone-
go w okresie od 28 września do 7 paź-
dziernika br. głosowania na zgłoszone 
wcześniej przez mieszkańców Krakowa, 
i pozytywnie zaopiniowane projekty, 
wnioskowane do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Kraków 2019. 
Wyniki te, komplet informacji na temat 
wcześniejszych etapów przygotowania 
tegorocznej, już szóstej edycji, oraz opisy 
projektów opublikowane są w internecie 
pod adresem www.budzet.krakow.pl.

Głosowanie stanowiące etap koń-
cowy prowadzone było we wszystkich 
dzielnicach miasta. W każdej z dzielnic 
dotyczyło dwóch grup projektów: ogól-
nomiejskich, wspólnych dla całego Kra-
kowa oraz dzielnicowych, indywidual-
nych dla każdej z osiemnastu dzielnic. 
Mieszkańcy Krakowa, biorący udział  
w głosowaniu, mieli możliwość oddania 
głosów na trzy projekty z listy projektów 
ogólnomiejskich oraz trzy z listy pro-
jektów dzielnicowych, dając wybranym 
trzem zadaniom kolejno: 1, 2 i 3 punk-
ty. Uczestnicy głosowania w całym mie-
ście ocenili w punktacji 118 projektów 
ogólnomiejskich, a w Dzielnicy VI – 29 
projektów dzielnicowych. Można sądzić, 
że ilość mieszkańców głosujących na 
projekty ogólnomiejskie była nie mniej-
sza niż 50 tys., a głosujących na projekty 
dzielnicowe w Bronowicach nie mniejsza 
niż 3,1 tys. 

PROJEKTY DZIELNICOWE W VI EDYCJI BO – DZIELNICA VI BRONOWICE
(w ramach limitu w sumie 844 tys. zł przeznaczonych na ich realizację) 

Nr 
pro-
jektu

Tytuł Suma punktów 
razem

Szacunkowy 
koszt (w zł)

25 Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie 2688 337 760,00

9 Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska 1983 250 000,00

8 Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy 1921 190 000,00 

16 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 1835 105 000,00

19 Budowa parku kieszonkowego pn. ŚW Wojciecha 1731 337 000,00

34 Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Tetmajera 904 250 000,00

29 Klasa w zieleni 776  60 000,00

14 Toaleta Publiczna przy placu zabaw na Osiedlu Widok 769 250 000,00

26 NA SPACER I NA POCIĄG PO RÓWNYM CHODNIKU 620 330 000,00 

39 NOWE KSIĄŻKI W NASZEJ BIBLIOTECE 576 20 000,00

38 Trasa Kulturowa Bronowice Małe - Mydlniki 567 13 000,00

30 Kino Klon – bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki 522 5 600,00

18 Toaleta publiczna: park Młynówka Królewska 511 300 000,00

6 Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6 Bronowice 507 40 000,00

21 Bulodrom 481 180 000,00

10 Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski 413 200 000,00

1 Tradycja i nowoczesność – stroje Bronowickie dla SP 50 336 14 500,00 

31 Mali Ratownicy 274 4 000,00 

23 Zakup strojów teatralnych i ludowych 246 18 000,00 

43 Kursy jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych 230  18 600,00

37 Zakup biletów dla Seniorów Dzielnicy 6 M. Krakowa 140 20 000,00

7 ROZTAŃCZONE BRONOWICE – 2. edycja 140 16 620,00

40 Bądź jak Wyspiański – konkursy z nagrodami. 124  57 030,00

41 Komfortowa Metoda Nauki Języka Obcego 108 12 500,00

32 Remont ulicy Leopolda Kmietowicza 98 240 000,00

24 Remont chodnika przy ul. Dytmara 90 72 000,00

27 Bronowice jak malowane. Wakacyjne warsztaty malarskie. 68 6 255,00

12 ROZTAŃCZONE MALUCHY 60 5 560,00

11 W WAKACYJNYM RYTMIE 38 14 620,00

Ostateczna lista projektów do realizacji
Spośród projektów ogólnomiejskich 

najwięcej punktów zdobyło zadanie Tak 
dla Parku przy Karmelickiej. Sfinansowane 
zostaną także: Jasne, że Bulwary – piękne 
i bezpieczne bulwary nad Wisłą, Młynów-

ka Królewska – najdłuższy park w Polsce!, 
Samochód dla schroniska dla zwierząt, 
Centrum Sportów Miejskich, Aleja Róż na 
nowo, Bezpiecznie nad wodą, Śmieciomaty 
z nagrodami, Stop dzikim wysypiskom śmieci 
oraz Natura dla Podgórza.

Z chwilą skierowania wytypowanych 
projektów do realizacji – 30 X – nastąpi 
zakończenie procedury prac nad BO'19. 



8

◁▷

Więcej informacji na: www.bip.krakow.pl

Informacja
UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uchwały w sprawie

„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu do 13 listopada 2019 r.
(z wyjątkiem: sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy tj. 1 listopada, 11 listopada) 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 
w godzinach pracy Wydziału. 
Ponadto projekt uchwały jest udostępniony na stronie internetowej: 

www.bip.krakow.pl
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań udziela 
w okresie wyłożenia pracownik wydziału, który dyżuruje w godzinach: 

● poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 – 10:00
● wtorki: 15:00 – 17:00

Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 

do 27 listopada 2019 r. 

� Uwagi należy własnoręcznie podpisać, z podaniem imienia, nazwiska, adresu lub  
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której 
wniosek dotyczy.

� Uwagi można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska 
informacyjno-podawcze);

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Główne założenia projektu: 
○ wprowadzenie precyzyjnych zasad, na ja- 
kich mogą funkcjonować reklamy w przestrzeni 
publicznej, zarówno na obiektach budowlanych, 
jak i jako nośniki wolno stojące. W projekcie 
uchwały miasto zostało podzielone na 3 strefy. 
Projekt zakłada ograniczony katalog dopuszczo-
nych nośników reklamowych. Są to billboardy  
o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakato-
wo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele rekla-
mowe oraz nośniki reklamowe o powierzchni 
ekspozycji do 5 m². Uchwała określa też szcze-
gółowo warunki lokalizacji tych nośników.

• drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków;
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, 
opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

○ ustalenie zasady sytuowania banerów 
reklamowych – na rusztowaniach – na czas 
trwania remontu, na czas przedsięwzięć 
plenerowych oraz reklamy umieszczone na 
obiektach budowlanych. I tak np. reklama 
na rusztowaniach mogłaby funkcjonować  
w czasie prowadzenia robót budowlanych, 
jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy 
i nie częściej, niż co 7 lat. 
Na dostosowanie istniejących tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych do wymo-
gów zawartych w projekcie uchwały przewi-
dziano 24 miesiące. 

○ uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń 
tak, aby w Krakowie nie tworzyć zamknię-
tych enklaw zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Zakazanie sytuowania ogrodzenia 
na nieruchomości zabudowanej budynkiem 
lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinny-
mi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie 
ogródka przydomowego. Zawarte w projekcie 
regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać 
mają wyłącznie w odniesieniu do nowych bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Miasto uruchomiło elektroniczną platformę podatkową pod nazwą  
Krakowski Portal Podatnika. Ta alternatywna forma komunikacji z urzędem 
pozwala mieszkańcom śledzić i regulować swoje zobowiązania podatkowe 
bez wychodzenia z domu. 

Krakowski Portal Podatnika: 
► pozwala na wnoszenie do budżetu Miasta Krakowa podatków i opłat lokalnych takich jak: 
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transporto-
wych, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata za psa;       
► jest platformą informacyjną, która pozwala zapoznać się z kwotami należnych do zapłaty 
zobowiązań oraz dającą możliwość ich zapłaty bezpośrednio z Portalu;
►    jest zbiorem podstawowych informacji na temat podatków i opłat lokalnych, w tym stawek 
podatkowych, uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także 
innych aktów normatywnych, regulujących wskazany wyżej zakres daninowy.      
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SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

XI sesja Rady Dzielnicy VI Brono-
wice odbyła się 17 października 

2019 roku. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XI/98/2019 
w sprawie utworzenia parku miejskiego w re-
jonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Kra-
kowie.
Rada zawnioskowała o nadanie działce nr 
167/57 obr. 2 Krowodrza w Krakowie sta-
tusu parku miejskiego. Zawnioskowano do 
Prezydenta Miasta Krakowa o pozyskanie od 
Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Gminy 
Miejskiej Kraków działek bezpośrednio przy-
legających do działki nr 167/57 obr. 2 Kro-
wodrza, a oznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Fortu Bronowice”, jako ZP. 2 i włącze-
nie ich do powstającego parku miejskiego.
UCHWAŁA Nr XI/99/2019 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „Budowa budynku Przedszkola Samo-
rządowego nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej  
w Krakowie”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budo-

• • •

X sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice 
odbyła się 19 września 2019 r. Pod-

jęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr X/92/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.

W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018  
r. z uwzględnieniem Uchwał: Nr LIV/416/ 
2018 z 23.08.2018 r., Nr IV/41/2019 z 21. 
03.2019 r., Nr V/54/2019 z 25.04.2019 r., 
Nr VII/71/2019 z 27.06.2019 r. w nastę-
pujący sposób: z zadania: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia: ● remont ul. Przy-
byszewskiego na odcinku od ul. Lea do ul. Ar-
mii Krajowej ● remont chodników na ul. Że-
leńskiego od posesji nr 65 b do ul. Pasternik  
● remont ul. Jadwigi z Łobzowa na odcin-
ku od ul. Staszczyka do ul. Piastowskiej  
● remont chodnika przy ul. Grenadierów  
● remont ul. Kmietowicza ● remont chod-
ników wewnętrznych przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy Zaułek 3, 4, 6, 
ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi z Łobzowa 15, 
17 ● remont ul. Młodej Polski” na zadanie: 
„Remonty dróg, chodników i oświetlenia: 
● remont ul. Przybyszewskiego na odcinku 
od ul. Lea do ul. Armii Krajowej ● remont 
chodników na ul. Żeleńskiego na odcinku od 
kapliczki w kierunku ul. Pasternik do wyso-
kości środków – kontynuacja ● remont ul. 
Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. Stasz-
czyka do ul. Piastowskiej ● remont ul. Kmie-
towicza ● remont chodników wewnętrznych 
przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. 
Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. 
Jadwigi z Łobzowa 15, 17 ● remont ul. Mło-
dej Polski” (kwota 267 825 zł i realizator 
ZDMK pozostały bez zmian).

W § 2 przeniesiono środki finansowe z za- 
dania przyjętego Uchwałą Nr VI/63/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 30.05.2019 
w następujący sposób: kwotę 8 315 zł z za-
dania: „Projekt modernizacji ogrodu jorda-
nowskiego przy ul. Tetmajera” na zadanie: 
„Nasadzenia drzew i roślin (dofinansowa-
nie)” – realizator ZZM. 

W § 3 przeniesiono środki finansowe 
z zadania przyjętego Uchwałą LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r., z uwzględnieniem uchwał: Nr IV/42/ 
2019 z 21.03.2019 r., Nr V/54/2019 z 25. 
04.2019 r. w następujący sposób: kwotę  
4 340 zł z zadania: „Druk Biuletynu Rady 
Dzielnicy VI” (realizator BD) na zadanie: „SP 
nr 93 – zakup szafek dla dzieci” (realizator 
MCOO). 

UCHWAŁA Nr X/93/2019 
w sprawie podziału środków finansowych na 
„Obsługę Dzielnic” w roku 2020.
Rada postanowiła o rozdysponowaniu środ-
ków wydzielonych do jej dyspozycji w nastę-
pujący sposób:» § 4110 (składki na ubezpiecze-
nie społeczne) – 1 150 zł » § 4120 (składki na 
fundusz pracy) – 300 zł » § 4170 (wynagrodzenia 
bezosobowe) – 7 200 zł » § 4210 (Zakup mate-
riałów i wyposażenia) – 4 750 zł » § 4220 (Zakup 
środków żywności) – 700 zł » § 4260 (zakup ener-
gii) – 8 220 zł » § 4270 (zakup usług remonto-
wych) – 1 000 zł » § 4300 (zakup usług pozosta-
łych) – 7 720 zł » § 4360 (opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych) – 2 000 zł» § 4390 
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii ) – 0 zł » § 4410 (podróże służbowe 
krajowe) – 0 zł » § 4520 (opłaty na rzecz budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego) – 960 
zł. Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy –  
34 000 zł.
UCHWAŁA Nr X/94/2019 
w sprawie korekty Uchwały Nr IX/86/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 sierpnia 
2019 r. w sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielni-
cy VI Bronowice na rok 2019.
W § 1 Uchwały Nr IX/86/2019 uchylono § 2. 
W § 2 Uchwały Nr X/94/2019 przeniesio-
no środki finansowe z zadania przyjętego 
Uchwałą LIII/400/2018 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 26.07.2018 r. z uwzględnie-
niem uchwał: Nr IV/41/2019 z 21.03.2019 
r., Nr V/54/2019 z 25.04.2019 r. oraz § 1 
niniejszej uchwały w następujący sposób: 
kwotę 20 152 zł z zadania: „Wykonanie 
przejść medialnych wg. wskazań dzielnicy” 
(realizator ZDMK) na zadanie: „Zakup bile-
tów do kin, teatrów, na koncerty i inne wyda-
rzenia kulturalne (dofinansowanie)” – reali-
zator CM im. H. Jordana.
UCHWAŁA Nr X/95/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 
budynku mieszkaniowego wielorodzinnego 
przy ul. Rydla w Krakowie”.
Rada zaopiniowała negatywnie ustalenie wa-
runków zabudowy dla zamierzenia inwesty-
cyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z garażem podziemnym, 
naziemnymi, miejscami postojowymi, dro-
gami wewnętrznymi, infrastrukturą tech-
niczną, wjazdem i budową zbiornika reten-
cyjnego na działkach nr 62/10, 69/3, 66/6, 
66/7 588, 589 obr. 3 Krowodrza, przy ul. 
Rydla w Krakowie” z uwagi na silny sprze-
ciw społeczny mieszkańców. Ponadto rada 
zawnioskowała o uwzględnienie poniższych 
postulatów: • obniżenie wysokości planowa-
nej inwestycji • zwiększenie powierzchni bio-
logicznie czynnej • zastosowanie dachu dwu-
spadowego w planowanej inwestycji.
UCHWAŁA Nr X/96/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 
Stańczyka w Krakowie”.

Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pn.: „Budowa budynku miesz-
kalno-usługowego z garażem podziemnym 
oraz zagospodarowaniem terenu na działce 
nr 306/10 obr. 2 Krowodrza oraz infra-
strukturą techniczną na działkach nr 300/2, 
301/2, 302/2, 306/7, 766, 306/10 obr. 2 
Krowodrza przy ul. Stańczyka w Krakowie” 
z uwagi na niewystarczającą obsługę komu-
nikacyjną obszaru sąsiadującego z plano-
waną inwestycją (ul. Stańczyka), postępują-
cym nadmiernym zagęszczeniem zabudowy  
w tym rejonie oraz z uwagi na protesty oko-
licznych mieszkańców
UCHWAŁA Nr X/97/2019 
w sprawie opinii do projektu budowlanego 
przebudowy ulicy Jana Stróżeckiego. 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt bu-
dowlany przebudowy ulicy Jana Stróżeckie-
go w zakresie remontu nawierzchni jezdni, 
przebudowy odwodnienia oraz przebudowy 
oświetlenia ulicznego na działce 270/139 
obr. 6 Krowodrza w Krakowie. 
Uzasadnieniem dla pozytywnej opinii są 
wyniki konsultacji projektu przebudowy ul.  
J. Stróżeckiego, przeprowadzonych z udzia-
łem właścicieli działek bezpośrednio sąsia-
dujących z ww. inwestycją, przedstawicie-
lami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Biura 
Projektowego.
Rada równocześnie wniosła o zachowanie 
dotychczasowego kształtu kloszy i instala-
cję wkładów oświetlenia ulicznego o stono-
wanej i ciepłej barwie światła, jak również  
o pozostawienie dotychczasowej liczby miejsc 
postojowych wzdłuż ulicy Wiedeńskiej (przy 
skrzyżowaniu z ulicą Jana Stróżeckiego).
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UCHWAŁA Nr XI/106/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr V/54/2019 
z 25.04.2019 r. w następujący sposób: 
kwotę 49 200 zł z zadania: „Wykonanie pro-
jektu przebudowy ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek (WPF)” na zadanie: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia” – realizator ZDMK. 
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy i kwotę za-
dania przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 r. 
z uwzględnieniem Uchwały Nr V/54/2019 
z 25.04.2019 r. i § 1 niniejszej uchwały  
w następujący sposób: z zadania: „Wykonanie 
projektu przebudowy ul. Wierzyńskiego – je-
den kierunek (WPF)” – kwota 49 200 zł na 
zadanie: „Rozpoczęcie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek (WPF)” – kwota 0 zł. Realizator 
ZDMK pozostał bez zmian.
W § 3 przeniesiono środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr V/54/2019 
z 25.04.2019 r. i Uchwały Nr VII/71/2019  
z 27.06.2019 r. w następujący sposób: 
kwotę 135 000 zł z zadania: „Budowa przej-
ścia na wały rzeki Rudawa (WPF)” na zada-
nie: „Remonty dróg, chodników i oświetlenia” 
(realizator ZDMK). 
Kwota na zadanie: „Remonty dróg, chodni-
ków i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1 i 3 
niniejszej uchwały wynosi 425 025 zł, reali-
zator: ZDMK.
W § 4 zmieniono kwotę zadania przyjętego 
Uchwałą Nr LIII/400/2018 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 26.07.2018 r. z uwzględnie-

niem uchwał: Nr V/54/2019 z 25.04.2019 
r., Nr VII/71/2019 z 27.06.2019 r. i § 3 ni-
niejszej uchwały w następujący sposób: kwo-
tę 135 000 zł z zadania: „Budowa przejścia na 
wały rzeki Rudawa (WPF)” zmieniono na 0 zł. 
UCHWAŁA Nr XI/107/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2020.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 
r. w następujący sposób: » kwotę 100 000 zł 
z zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej 
przy ul Rydla 18-22 – wykonanie inwestycji 
wg. projektu (WPF)” na zadanie: „Przebu-
dowy ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek 
(WPF)” » kwotę 135 000 zł z zadania: „Prze-
budowa drogi wewnętrznej przy ul Rydla 
18-22 – wykonanie inwestycji wg. projektu 
(WPF)” na zadanie: „Budowa dojścia na wały 
rzeki Rudawy” – realizator ZDMK.
Kwota na zadanie: „Przebudowa drogi we-
wnętrznej przy ul Rydla 18-22 – wykonanie 
inwestycji wg. projektu (WPF)” po uwzględ-
nieniu § 1 niniejszej uchwały wynosi 765 000 
zł, realizator: ZDMK.
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
z uwzględnieniem § 1 pkt 1 niniejszej uchwały 
w następujący sposób: z zadania: „Przebu-
dowa ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek 
(WPF)” na zadanie: „Zakończenie dokumen-
tacji projektowej wraz z uzyskaniem PNB dla 
przebudowy ul. Wierzyńskiego – jeden kie-
runek (WPF)”. Kwota 100 000 zł i realizator 
ZDMK pozostały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XI/108/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2021.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwały Nr 
LIV/407/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 23.08.2018 r. i Uchwały Nr V/56/2019  
z 25.04.2019 r. wprowadzono następujące 
zmiany: » w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczą-
cej kwoty i źródła finansowania zadania na 
rok 2019 podaną kwotę zmniejszono do kwo-
ty 0 zł, tj. o 49 200 zł » w § 1 w tabeli w kolum-
nie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 
2019 dotychczasowe sformułowanie: „wyko-
nanie projektu” zastąpiono nowym o brzmie-
niu: „rozpoczęcie dokumentacji projektowej” 
» w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2020 
podaną kwotę zwiększono do kwoty 100 000 
zł, tj. o 100 000 zł » w § 1 w tabeli w kolum-
nie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 
2020 dotychczasowe sformułowanie: „konty-
nuacja zadania” zastąpiono nowym o brzmie-
niu: „zakończenie dokumentacji projektowej 

Lata Fazy realizacji Kwota
2019 wykonanie projektu 11 685 zł 

wa budynku Przedszkola Samorządowego 
nr 38 wraz z wewnętrznymi instalacjami, 
budowa wewnętrznego układu drogowego, 
naziemnych miejsc postojowych, placu za-
baw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na 
wody opadowe oraz budowa i przebudowa 
infrastruktury technicznej na działkach nr 
143/1, 455/64 obr. 6 Krowodrza przy ul. 
Jabłonkowskiej 39 w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr XI/100/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewi-
zyjnej Rady Dzielnicy VI Bronowice.
W ww. uchwale wprowadzono następujące 
zmiany: » w § 1 dotychczasowy zapis: „Po-
wołuje się czteroosobową Komisję Rewizyj-
ną” zastąpiono nowym sformułowaniem  
o brzmieniu: „Powołuje się pięcioosobową 
Komisję Rewizyjną” » w § 2 dodano do skła-
du komisji 5. osobę: Tomasza Fabiańczyka.
UCHWAŁA Nr XI/101/2019 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozy-
tywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-07.7123.659.2019 z 02.09.2019 r.
UCHWAŁA Nr XI/102/2019 
w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się 
(B-36) na ul. Lindego.
Rada zawnioskowała o przeniesienie istnieją-
cego na ul. Lindego znaku zakazu zatrzymy-
wania się (B-36), zlokalizowanego pomiędzy 
bramami wjazdowymi przy posesji 5 w nowe 
miejsce, tj. na około 10 m przed pierwszą bra-
mą przy posesji 5 na ul. Lindego.
UCHWAŁA Nr XI/103/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 30 maja 2019 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2022.
W ww. uchwale wprowadzono następującą 
zmianę: w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania na rok 
2019 podaną kwotę zmniejszono do kwoty 
11 685 zł, tj. o 8 315 zł. Po uwzględnieniu 
powyższej zmiany tabela przedstawiona w § 1 
Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 30 maja 2019 r. otrzymała na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Modernizacja ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Tetmajera. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej.
Cel zadania: Poprawa warunków zabawy dla 
najmłodszych dzieci.
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XI/104/2019 
w sprawie poruszania się hulajnóg elektrycz-
nych w Parku Młynówka Królewska.
Rada zawnioskowała o wprowadzenie zaka-
zu poruszania się hulajnóg elektrycznych na 
terenie Parku Młynówka Królewska, poprzez 
dopisanie tegoż parku do projektu uchwały 
Radnych Miasta Krakowa w sprawie zmiany 
regulaminów korzystania z Plant Krakow-
skich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr.  
H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Kra-
kowskich.
UCHWAŁA Nr XI/105/2019 
w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy 
VI Bronowice do prac w Forum Przyszłości 
Dzielnic.
Do prac w Forum Przyszłości Dzielnic, jako 
delegata Rady Dzielnicy VI Bronowice wska-
zano radnego Wojciecha Litwickiego, Zastęp-
cę Przewodniczącego Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice.

2020 zakończenie projektu 0 zł
2021 realizacja zadania 100 000 zł
2022 zakończenie zadania 200 000 zł
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wraz z uzyskaniem PNB”. Po uwzględnieniu 
powyższych zmian tabela przedstawiona w § 1 
Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 17.05.2018 r. otrzymała nastę-
pujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wierzyńskie-
go – jeden kierunek. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XI/109/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/379/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2018-2019.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwały 
Nr VII/77/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 27.06.2019 r. wprowadzono następujące 
zmiany: » w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczą-
cej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 
2019 podaną kwotę zmniejsza się do kwoty  
0 zł, tj. o 135 000 zł » w tabeli dodano na koń-
cu kolejny wiersz, rozszerzając wniosek o rok 
2020 według następującego zestawienia:

Po uwzględnieniu powyższych zmian tabela 
przedstawiona w § 1 Uchwały Nr LI/379/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 r. 
otrzymała następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa przejścia na wały 
rzeki Rudawy. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XI/110/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2016-2018.

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷

UCHWAŁA Nr XI/111/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjęte-
go Uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 21.03.2019 r. w następują-
cy sposób: z zadania: „Przedszkole nr 82 – 
wymiana dźwigu kuchennego” na zadanie: 
„Przedszkole nr 82 – wymiana dźwigu ku-
chennego i inne prace remontowe” (kwota 
50 000 zł i realizator MCOO pozostały bez 
zmian).
UCHWAŁA Nr XI/112/2019 
w sprawie opinii dla budowy oświetlenia na 
ul. Tetmajera.
Rada pozytywnie zaopiniowała warunki tech-
niczne budowy elektroenergetycznego przy-
łącza oświetlenia ul. Tetmajera na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Witkiewicza – Peipera  
w kierunku ul. Pasternik.
UCHWAŁA Nr XI/113/2019 
w sprawie opinii dla budowy oświetlenia na 
ul. Pod Strzechą.
Rada pozytywnie zaopiniowała warunki tech-
niczne budowy elektroenergetycznego przyłą-
cza oświetlenia ul. Pod Strzechą w Krakowie, 
na odcinku od kościoła do nr 16 c
UCHWAŁA Nr XI/114/2019 
w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) przy ul. A. Staszczyka.
Rada zawnioskowała o ustawienie znaku za-
trzymywania się (B-36) przy ul. A. Staszczy-
ka, zakazującego zatrzymywania się i postoju 
pojazdów po lewej stronie jezdni, patrząc od 
ul. Bronowickiej na długości ok. 25 m. Loka-
lizacja znaku i zakresu wprowadzenia zaka-
zu ilustruje załącznik, stanowiący integralną 
część uchwały.

AD
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BRONOWICKA

KRZYWY ZAUŁEK

WNIOSKOWANA LOKALIZACJA ZNAKU B-36 PRZY UL. A. STASZCZYKA

WNIOSKOWANY ZAKRES OBOWIĄZYWANIA ZNAKU B-36

Lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie koncepcji
i wystąpienie o WZ 11 200 zł 

2017

zakończenie koncepcji, 
pozyskanie WZiZT, 
rozpoczęcie dokumentacji 
projektowej 

4 800 zł

2018
zakończenie dokumentacji 
projektowej, pozyskanie 
PNB

43 000 zł

2019
zakończenie dokumentacji 
projektowej, rozpoczęcie 
inwestycji

58 500 zł

2020 realizacja inwestycji 765 000 zł
2021 zakończenie inwestycji 1 031 000 zł

2020 realizacja zadania
135 000 zł – środki wydzie-
lone do dyspozycji Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

Lata Fazy realizacji Kwota

2018 aktualizacja dokumentacji 
projektowej 15 000 zł 

2019 realizacja zadania 0 zł
2020 realizacja zadania 135 000 zł

Lata Fazy realizacji Kwota

2019 rozpoczęcie dokumentacji 
projektowej 0 zł 

2020
zakończenie dokumentacji 
projektowej wraz
z uzyskaniem PNB 

100 000 zł

2021 realizacja zadania 1 000 000 zł

W § 1 ww. uchwale z uwzględnieniem 
uchwał: Nr XXVII/220/2016 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 25.08.2016 r., Nr 
XLI/293/2017 Rady Dzielnicy VI Brono-
wice z 13.07.2017 r., Nr III/25/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 21.02.2019 r., Nr 
IV/45/2019 z 21.03.2019 r. wprowadzono 
następującą zmianę: » w tabeli w kolumnie 
dotyczącej kwoty i źródła finansowania za-
dania na rok 2020 podaną kwotę zmniej-
szono do kwoty 765 000 zł, tj. o 235 000 zł  
» w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źró-
dła finansowania zadania na rok 2021 poda-
ną kwotę zwiększono do kwoty 1 031 000 
zł, tj. o 235 000 zł. Po uwzględnieniu powyż-
szych zmian i zapisów tabela przedstawiona  
w § 1 Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 23.07.2015 r. otrzymała 
następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnątrz-
osiedlowej przy ul. Rydla 18, 22. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i upo-
rządkowanie spraw związanych z parkowa-
niem. 
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Załącznik do Uchwały nr XI/114/2019
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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Za nami pierwsze dni z niższą tempe-
raturą. W tym roku w Krakowie czeka-
liśmy na nie z obowiązującym zakazem 
palenia węglem. To, co zobaczyliśmy na 
obrazie pokazującym odczyty z czujni-
ków Airly, przerosło nasze oczekiwania. 
Podobnie jak kilka dni później przerosły 
nasze wyobrażenia słowa prezesa Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska.

1 września podczas briefingu 
w parku Krakowskim dzię-

kowałem krakowianom, że podjęli ten 
gigantyczny wysiłek i przy wsparciu fi-
nansowym Miasta zlikwidowali w su- 
mie 45 tys. pieców węglowych, zastę-
pując je ekologicznymi źródłami ciepła. 
Żadne inne miasto w Polsce do tej pory 
nie wydało tak gigantycznych pieniędzy 
na likwidację pieców i w żadnym in-
nym mieście mieszkańcy nie byli tak 
świadomi zagrożenia i zmobilizowani, 
by poprawić jakość powietrza. Pierw-

sze chłodniejsze dni pokazały, że idzie-
my dobrą drogą i z pewnością prędzej 
czy później znajdą się naśladowcy, bo 
innego wyjścia nie ma. Gdy czujniki 
Airly poza granicami Krakowa świeci-
ły już na żółto i czerwono, Kraków był 
nadal zieloną plamą.

Żeby była jasność – nie zamierzam 
odtrąbić sukcesu. Przed nam ciągle 
dużo do zrobienia, bo powietrze nie zna 
granic i to, co nasi sąsiedzi wypuszczą 
z kominów, i tak do nas dotrze i będzie 
zalegać, szczególnie przy bezwietrznej 
pogodzie. Ale zielona plama, którą przez 
ostatnie dni był Kraków, pokazała, że 
wysiłek krakowian miał sens i o jakość 
powietrza nie da się walczyć półśrodka-
mi. Mieszkańcy Krakowa mają prawo 
być z siebie dumni!

Dlatego ze zdziwieniem (a określam 
to najdelikatniej, jak potrafię) przy-
jąłem słowa Piotra Woźnego, Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, które cytuję za Radiem Kraków: 
„Mieszkańcy Krakowa już dziś mogą się 
dowiedzieć, że nie będą oddychać lep-
szym powietrzem, jeśli nie wspomogą 
mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści. Czeka nas lokalna debata na temat 
tego, w jaki sposób Kraków może wspo-
móc finansowo okoliczne gminy, by do-
łożyć się do dzieła wymiany przestarza-
łych pieców”.

Nie bardzo wyobrażam sobie do-
kładanie z budżetu miasta Krakowa do 
wymiany pieców mieszkańcom oko-
licznych gmin z kilku powodów. Powód 
pierwszy jest taki, że jest to niezgodne 
z prawem, bo nie wolno nam finanso-

wać z naszego budżetu inwestycji poza 
Krakowem. I tutaj powinienem posta-
wić kropkę, bo to zdanie powinno roz-
wiać wszelkie wątpliwości. Ale dodam 
jeszcze, że na wymianie pieców nasze 
zaangażowanie finansowe w działa-
nia ekologiczne się nie skończyło, bo 
nadal musimy finansować program 
osłonowy dla najuboższych, rozwijać 
komunikację miejską, by ograniczyć 
ruch samochodów prywatnych, nadal 
też chcemy rozwijać tereny zielone. Na 
to wszystko nieustannie potrzebuje-
my pieniędzy. Na koniec wydaje się, że 
nieuczciwe jest pokazywanie palcem 
na krakowian i mówienie, że mają za-
płacić za coś sąsiadom, gdy samemu 
się jest szefem instytucji, która takie 
wsparcie wszystkim gminom w Polsce 
powinna starać się zapewnić.

To nie jest tak, że Krakowa nie ob-
chodzi to, co się dzieje w innych gmi-
nach. Działamy wspólnie w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Krakow-
ska, a te działania polegają nie tylko na 
wspólnych kampaniach edukacyjnych 
skierowanych do mieszkańców, ale też 
na pozyskiwaniu środków unijnych na 
likwidację pieców w gminach ościen-
nych. Do tej pory udało się w ten sposób 
zlikwidować prawie 3 tys. kotłów.

A wszystkim tym, którzy chcą sięgać 
do naszej, krakowskiej kieszeni, by za 
pieniądze krakowian wykonywać swo-
je własne zadania, przypomnę tylko, że 
jako Kraków płacimy co roku tzw. jano-
sikowe – na rzecz najuboższych gmin  
w Polsce. W tym roku krakowianie 
przekazali na ten cel 90 mln zł. W przy-
szłym – jak wynika ze wstępnych obli-
czeń – ponad 100 mln zł.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl 

Krakowianie mają prawo być dumni!

Kto chce sięgnąć do kieszeni krakowian?
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