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                                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr L/370/2018 

                                                                         Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU DZIELNICY VI ZA ROK 2017 

 

 

Rok 2017 był trzecim rokiem działalności Zarządu Dzielnicy VI podczas VII kadencji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice.  

Zarząd wykonywał swoje zadania w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący, Bogdan Smok: organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie 

Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją 

zadania "Komunikacja z mieszkańcami", planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny 

nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura Dzielnicy, nadzór nad sprawami 

z zakresu: problematyki zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego, planów 

zagospodarowania przestrzennego, Studium, 

2. Z-ca Przewodniczącego, Alicja Gackiewicz: nadzór nad realizacją zadań z zakresu: 

remontów placówek oświatowych, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony 

zdrowia, opieki społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwa, 

reprezentowanie Rady na zewnątrz podczas nieobecności przewodniczącego, 

3. Członek Zarządu, Adam Goch: nadzór nad realizacją zadań z zakresu: kultury 

fizycznej, sportu i ochrony środowiska, 

4. Członek Zarządu, Jerzy Kopacz: nadzór nad realizacją zadań z zakresu: budowy 

i przebudowy ulic, prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, infrastruktury 

komunalnej, tworzenia i modernizacji ogródków jordanowskich, zieleńców  

i skwerów, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

5. Członek Zarządu, Agata Pasionek-Sacha: nadzór nad realizacją zadań z zakresu:, 

lokalnych wydarzeń kulturalnych, budżetu obywatelskiego. 

 

Członkowie Zarządu Dzielnicy VI pełnili dyżury, podczas których byli przyjmowani 

mieszkańcy zwracający się z istotnymi dla nich sprawami. Harmonogram dyżurów w roku 
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2017 przedstawiał się następująco: 

Przewodniczący Zarządu, Bogdan Smok: wtorki w godz. 10.00-11.00,  

Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Alicja Gackiewicz: umawianie terminu 

spotkania za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie,  

Członkowie Zarządu:  

Agata Pasionek-Sacha: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem  

e-maila lub telefonicznie, 

Adam Goch: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem 

e-maila lub telefonicznie, 

Jerzy Kopacz: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem e-maila. 

 

W roku 2017 odbyło się 53 posiedzeń Zarządu Dzielnicy VI. Zarząd Dzielnicy VI w roku 

2017 podjął 78 uchwały. Były to następujące uchwały: 

 

Lp. Numer 

uchwały 

W sprawie Z dnia 

1 131/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.01.2017 r. 

2 132/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.01.2017 r. 

3 133/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.01.2017 r. 

4 134/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2017 r. 

5 135/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15.02.2017 r. 

6 136/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15.02.2017 r. 

7 137/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

20.02.2017 r. 

8 138/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

28.02.2017 r. 

9 139/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.03.2017 r. 

10 140/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.03.2017 r. 

11 141/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.03.2017 r. 

12 142/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.03.2017 r. 

13 143/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.03.2017 r. 

14 144/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 27.03.2017 r. 
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pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15 145/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.04.2017 r. 

16 146/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

10.04.2017 r. 

17 147/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

10.04.2017 r. 

18 148/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.04.2017 r. 

19 149/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

27.04.2017 r. 

20 150/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

08.05.2017 r. 

21 151/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

08.05.2017 r. 

22 152/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

08.05.2017 r. 

23 153/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

22.05.2017 r. 

24 154/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.05.2017 r. 

25 155/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.06.2017 r. 

26 156/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.06.2017 r. 

27 157/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.06.2017 r. 

28 158/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.06.2017 r. 

29 159/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.06.2017 r. 

30 160/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.06.2017 r. 

31 161/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.06.2017 r. 

32 162/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.06.2017 r. 

33 163/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.06.2017 r. 

34 164/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

13.07.2017 r. 

35 165/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.07.2017 r. 

36 166/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.07.2017 r. 

37 167/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.07.2017 r. 

38 168/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.07.2017 r. 



4 

 

39 169/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.07.2017 r. 

40 170/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.07.2017 r. 

41 171/2017 ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) na 

ul. Lindego 

26.07.2017 r. 

42 172/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.07.2017 r. 

43 173/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem  

i usługami przy ul. Armii Krajowej 

31.07.2017 r. 

44 174/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.07.2017 r. 

45 175/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.08.2017 r. 

46 176/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.08.2017 r. 

47 177/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.08.2017 r. 

48 178/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.08.2017 r. 

49 179/2017 opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji 

budowy oświetlenia chodnika przy ul. Racheli 71 

21.08.2017 r. 

50 180/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.08.2017 r. 

51 181/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.08.2017 r. 

52 182/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.08.2017 r. 

53 183/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.08.2017 r. 

54 184/2017 opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla terenu u zbiegu ul. Armii Krajowej i Zarzecze 

25.08.2017 r. 

55 185/2017 organizacji ruchu na ul. Racheli w Krakowie 25.08.2017 r. 

56 186/2017 wykonanie muralu na budynku komunalnym przy ul. 

Zarzecze 21 w Krakowie 

25.08.2017 r. 

57 187/2017 opracowania dokumentacji projektowej budowy 

chodnika po stronie wschodniej ul. Zakliki z Mydlnik  

w Krakowie 

25.08.2017 r. 

58 188/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

28.08.2017 r. 

59 189/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.08.2017 r. 

60 190/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

05.09.2017 r. 

61 191/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

20.09.2017 r. 

62 192/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.09.2017 r. 
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63 193/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.09.2017 r. 

64 194/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.10.2017 r. 

65 195/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.10.2017 r. 

66 196/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.10.2017 r. 

67 197/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

12.10.2017 r. 

68 198/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

27.10.2017 r. 

69 199/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.11.2017 r. 

70 200/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.11.2017 r. 

71 201/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.11.2017 r. 

72 202/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

22.11.2017 r. 

73 203/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

01.12.2017 r. 

74 204/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

01.12.2017 r. 

75 205/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

05.12.2017 r. 

76 206/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.12.2017 r.  

77 207/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.12.2017 r. 

78 208/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15.12.2017 r. 

 

Delegowani przedstawiciele Rady Dzielnicy VI byli członkami komisji: 

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na 

obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, 

b) odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, 

realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, 

c) powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. 
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W roku 2017 Zarząd Dzielnicy VI przygotował 66 projektów uchwał. Były to: 

 
L.p. 

 
Nr druku Projekt uchwały w sprawie 

1 258 włączenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie 

2 259 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

3 260 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 1 obr. 40 Krowodrza 

przy ul. Tetmajera 

4 261 zmiany nazw przystanków tramwajowych w Dzielnicy VI Bronowice 

5 262 zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bronowickiej  

i ul. Przybyszewskiego 

6 265 zmiany Uchwały Nr XXII/184/2016  Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

24.02.2016 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 

VI Bronowice do realizacji w latach 2016-2017 

7 266 uchylenia Uchwały Nr XXVII/214/2016  Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

07.07.2016 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 

VI Bronowice do realizacji w latach 2017-2018 

8 271 wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic Krakowa 

9 272 zbycia działki nr 239/21 obr. 49 Krowodrza przy ul. Zakliki z Mydlnik 

10 273 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

11 274 zbycia działki nr 74/2/B obr. 2 Krowodrza przy ul. Błażeja Czepca 

12 275 zmiany prawa użytkowania wieczystego działek nr 239/22 i 239/26 obr. 49 

Krowodrza 

13 276 koncepcji budowy ścieżki rowerowej 

14 277 projektu budowy ciągu pieszego przy ul. Brzegowej 

15 278 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

16 279 zmiany Uchwały Nr XXVII/212/2016 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

7 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2017 

17 280 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 

inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 

w latach 2017-2018 

18 281 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego inicjatywy 

uchwałodawczej w Radzie Miasta Krakowa w kwestii wprowadzenia strefy 

płatnego parkowania na obszarze wskazanym przez Radę Dzielnicy VI 

Bronowic 

19 282 opinii dla planowanej rozbudowy ul. Brzezińskiego 
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20 283 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

21 284 zmiany Uchwały Nr XXXVII/274/2017  Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

09.03.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 

VI Bronowice do realizacji w latach 2017-2018 

22 286 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

23 287 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 466 obr. 2 

Krowodrza przy ul. Jadwigi z Łobzowa 

24 290 prawa użytkowania działki nr 121 obr. 49 Krowodrza przy ul. Balickiej  

i oddania nieruchomości w użyczenie 

25 291 zarezerwowania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 środków na 

pozyskanie przez Gminę Kraków działek nr: 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza położonych  

w obrębie parku Młynówka Królewska na odcinku od ulicy Zakliki  

z Mydlnik do ulicy Samuela Bogumiła Lindego 

26 292 zarezerwowania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 środków na 

pozyskanie przez Gminę Kraków działek nr: 317, 237/4, 237/3, 174/4, 

178/4, 180/2 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza położonych w obrębie parku 

Młynówka Królewska na odcinku od ulicy Filtrowej do ulicy Na Błonie 

27 293 zarezerwowania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 środków na 

pozyskanie przez Gminę Kraków działek nr: 239/32, 239/28, 239/26, 239/22 

obr. 49 jedn. ewid. Krowodrza położonych w obrębie parku Młynówka 

Królewska na odcinku od ulicy Zakliki z Mydlnik do rzeki Rudawy 

28 294 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018 

29 295 ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) na ul. Filtrowej 

30 296 ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się (B-36) na ul. Wesele 

31 297 likwidacji progu zwalniającego na ul. Tetmajera 

32 298 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

33 299 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 

Bronowice na rok 2018 

34 300 zmiany Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

23.07.2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 

VI Bronowice do realizacji w latach 2016-2018 

35 301 projektu budowy siłowni na wolnym powietrzy przy ul. Tetmajera 

36 302 projektu organizacji ruchu na ul. Racheli 

37 303 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem przy  

ul. Wallek Walewskiego w Krakowie 
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38 304 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz 

występowania z wnioskami 

39 306 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

40 307 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

41 308 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami handlowo-usługowymi  

i garażem przy ul. Balickiej w Krakowie 

42 310 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

43 311 opinii dla planowanej rozbudowy ul. Brzezińskiego 

44 312 projektu budowy urządzeń zabawowych, siłowych i komunalnych na terenie 

Młynówki Królewskiej 

45 313 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 

46 314 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017 

47 315 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarki Komunalnej  

i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VI Bronowice 

48 316 zmiany Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

23.07.2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 

VI Bronowice do realizacji w latach 2016-2018 

49 317 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

50 318 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

51 319 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 

inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 

w latach 2018-2019 

52 320 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 

53 321 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 

„Bronowice 

54 322 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Lea  

w Krakowie 

55 323 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku biurowego z częścią usługową, budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Lea w Krakowie 

56 324 opinii i wniosku dla projektu przebudowy ciągu ulic Królewska, 

Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska 

tramwajowego 

57 325 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2017 

58 328 znaku zakazu postoju na ul. Przybyszewskiego 
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59 329 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

60 330 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

61 331 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem przy ul. Zygmunta 

Starego w Krakowie 

62 332 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa zadaszenia nad istniejącą trybuną w KS 

„Bronowianka” 

63 333 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

64 334 ustawienia znaku „parking – miejsce zastrzeżone” (D-18A) przy ul. Krzywy 

Zaułek 

65 335 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych  

w obszarze Młynówka Królewska 

66 336 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych  

w obszarze Młynówka Królewska 

 

Zarząd wprowadził 12 autopoprawek do następujących projektów uchwał: 

 druk nr 158A w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, 

 druk nr 259A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017, 

 druk nr 272A w sprawie zbycia działki nr 239/21 obr. 49 Krowodrza przy ul. Zakliki  

z Mydlnik, 

 druk nr 273A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017, 

 druk nr 279A w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/2016 Rady Dzielnicy VI 

Bronowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 

do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2017, 

 druk nr 283A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017, 

 druk nr 298A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017, 

 druk nr 299A w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 

 druk nr 307A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 

 druk nr 314A w sprawie przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”  
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w roku 2017, 

 druk nr 318A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017, 

 druk nr 320A w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie 

inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. 

Zarząd zaopiniował 11 niżej wymienionych projektów uchwał: 

 projekt uchwały Komisji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego 

w sprawie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - dotyczy 

obszarów przyrodniczych objętych planem nr 43, 44, 45 i 46 – druk nr 263, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 264, 

 projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie poszerzenia ul. Zielony Most – druk nr 267, 

 projekt uchwały Komisji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego 

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Rejon Fortu Bronowice” – druk nr 268, 

 projekt uchwały Komisji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego 

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku 

wielorodzinnego z podziemnym garażem wielostanowiskowym i infrastrukturą 

techniczną, budową zjazdu z działki nr 74/4 na działkę 74/3 obr. 2 Krowodrza przy  

ul. Złoty Róg w Krakowie – druk nr 269, 

 projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie uregulowania stanu prawnego działki 196 

obr. 3 Krowodrza – druk nr 270, 

 projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z działalności Zarządu Dzielnicy VI w roku 2016 – druk nr 285, 

 projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie wykupu prywatnych działek o numerach 

187/3, 183/5, 182/6, 181/6, 180/13, 180/11, 179/7, 177/5, 166/6, 155/11, 492/3 obr.  

3 Krowodrza w Parku Młynówka Królewska na odcinku od ulicy Piastowskiej do 

ulicy Młodej Polski – druk nr 288, 

 projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie pozyskania przez Gminę Kraków działek 

nr: 348, 356, 357/1, 359/1, 359/2, 404/3, 448/3, 449, 450, 458, 466, 550/3, 551/3, 

552/3, 553/7, 562/3, 586/3, 587/1, 769/14 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza położonych  

w obrębie parku Młynówka Królewska na odcinku od ulicy Młodej Polski do ulicy 
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Armii Krajowej – druk nr 289, 

 projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie pozytywnego zaopiniowania  

projektu architektoniczno-budowlanego pt.: „Doposażenie istniejącego ogródka 

jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie na dz. nr 107/20 obręb 3 jedn. 

ewid. Krowodrza” – druk nr 305, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – druk nr 309. 

 

Zarząd Dzielnicy VI wykonywał lub nadawał bieg uchwałom podejmowanym przez Radę 

Dzielnicy VI Bronowice.  

Uchwały zostały skierowane poprzez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do 

właściwych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa lub jednostek miejskich, które je 

zrealizowały, bądź zajęły merytoryczne stanowiska we wnioskowanych sprawach.  

 Członkowie Zarządu oraz Rady wydelegowani przez Zarząd na mocy Uchwały Nr 

IV/30/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI do 

wyboru przedstawicieli Dzielnicy do uczestniczenia w komisjach, brali udział w spotkaniach  

i komisjach, których celem były problemy interwencyjne oraz koordynowanie bieżących 

działań Dzielnicy we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. 

Ponadto Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VI reprezentował Radę na zewnątrz,  

organizował pracę Rady i Zarządu, prowadził korespondencję w imieniu Dzielnicy 

przewodniczył sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu (lub w zastępstwie Wiceprzewodnicząca 

Rady), nadzorował merytoryczno-finansowe wykonanie zadań.  

 

 

Rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 

2017 

Dzielnica VI Bronowice otrzymała do rozdysponowania na realizację zadań w roku 2017 

kwotę w wysokości 1 912 781 zł. Kwota rozdysponowania środków wynosi – 1 879 035,13  

zł tj. 98,2 %. Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególne zadania przedstawia 

załącznik do sprawozdania składający się z 7 stron. 
 

Ponadto dzięki dobrej współpracy Rady Dzielnicy VI z Prezydentem Miasta Krakowa, 

Radnymi Miasta Krakowa oraz jednostkami miejskimi udało zrealizować się  

ze środków znajdujących się w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 m. in. następujące 

zadania: 
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1. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Katowickiej, 

2. Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska – 

wykonanie projektu, 

3. Ul. Zakliki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od 

Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu, 

4. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, 

Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – wykonanie projektu budowlanego, 

5. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Wierzyńskiego, 

6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik, 

7. Remont chodnika na ul. Balickiej na odcinku od ul. Jabłonkowskiej do nr 35, 

8. Remont ul. Kunickiego, 

9. Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka) – rozpoczęcie opracowania materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, 

10. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz 

ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa- opracowanie dokumentacji projektowej, 

11. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki  

z Mydlnik – rozpoczęcia budowy, 

12. Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Królewska – Opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów, 

13. Termomodernizacja Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, 

14. Remont chodnika na ul. Głowackiego na odcinku od ul. Bronowickiej do ul. 

Grenadierów po stronie zachodniej, 

15. Nakładka na ul. Zarzecze wraz z remontem pobocza i chodnika po stronie północnej 

na odcinku od ul. Justowskiej do ul. Na Błonie, 

16. Nakładka na ul. Na Błonie wraz z remontem pobocza i chodnika po stronie 

wschodniej na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Lindego. 

 

Praca Biura Dzielnicy VI 

Zarząd Dzielnicy VI wypełniał swoje zadania z pomocą pracownika zatrudnionego 

w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, pełniącego obowiązki w Dzielnicy VI.  

Biuro realizowało szereg zadań m. in: 

 

 prowadzenie sekretariatu - odbiór i wysyłanie korespondencji, obsługa urządzeń 

biurowych, korespondencji elektronicznej, 
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 przygotowanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb aktualizacji strony internetowej 

dzielnicy, na tablice ogłoszeń oraz do „Gazety Bronowickiej”, 

 prowadzenie dokumentacji działalności Dzielnicy wg wykazu rzeczowego akt, 

 przygotowanie umów zleceń i o dzieło dla zadań realizowanych przez Zarząd 

Dzielnicy,  

 prowadzenie rejestru uchwał organów Dzielnicy, 

 współpraca z UMK w zakresie prowadzenia zadań Dzielnicy, 

 współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie prowadzenia ewidencji 

wydatków i rejestracji umów, 

 współpraca z Wydziałem Obsługi Urzędu - prowadzenie księgi inwentarzowej, 

dokonywanie uzgodnień stanu i likwidacja zużytych składników majątkowych, 

 sporządzanie sprawozdań i informacji, 

 przygotowanie organizacyjno-merytoryczne sesji Rady, 

 udzielanie mieszkańcom różnorodnych informacji,  

 przygotowanie materiałów dla członków Rady, Zarządu i komisji merytorycznych, 

 realizacja z magazynu UMK materiałów potrzebnych do działalności Biura. 


