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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU DZIELNICY VI ZA ROK 2020 

 

 

Rok 2020 był drugim rokiem działalności Zarządu Dzielnicy VI podczas VIII kadencji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice.  

Zarząd wykonywał swoje zadania w składzie, który został ustalony podczas II sesji Rady 

Dzielnicy VI w dniu 29 stycznia 2019 roku: 

 

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, 

2. Z-ca Przewodniczącego, Wojciech Litwicki: zastępowanie Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy zgodnie z udzielonym upoważnieniem (reprezentowanie Dzielnicy na 

zewnątrz, organizacja pracy Rady i Zarządu, podpisywanie pism, uchwał i prowadzenie 

korespondencji w imieniu Dzielnicy, przewodniczenia sesjom Rady i posiedzeniom 

Zarządu) nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej, 

3. Członek Zarządu, Wojciech Borkowski: nadzór nad realizacją zadań z zakresu 

edukacji, sportu, rekreacji, informacji i promocji, 

4. Członek Zarządu, Waldemar Janusz: nadzór na zadaniami z zakresu kultury, zdrowia  

i spraw społecznych, 

5. Członek Zarządu, Michał Płaza: nadzór na realizacja zadań z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni. 

 

Członkowie Zarządu Dzielnicy VI pełnili w dyżury, podczas których byli przyjmowani 

mieszkańcy zwracający się z istotnymi dla nich sprawami. W związku panującą epidemią 

SARS-CoV-2 zrezygnowano ze stałych terminów dyżurów w roku 2020 na rzecz umawiania 



spotkań za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie z członkami Zarządu. 

 

W roku 2020 odbyło się 43 posiedzeń Zarządu Dzielnicy VI. Zarząd Dzielnicy VI w roku 

2020 podjął 44 uchwały. Były to następujące uchwały: 

Lp. Numer 

uchwały 

W sprawie Z dnia 

1 57/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.01.2020 r. 

2 58/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.01.2020 r. 

3 59/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.01.2020 r. 

4 60/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.01.2020 r. 

5 61/2020 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

29.01.2020 r. 

6 62/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

12.02.2020 r. 

7 63/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

22.05.2020 r. 

8 64/2020 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.06.2020 r. 

9 65/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15.07.2020 r. 

10 66/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

22.07.2020 r. 

11 67/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

28.07.2020 r. 

12 68/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

28.07.2020 r. 

13 69/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

10.08.2020 r. 

14 70/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

10.08.2020 r. 

15 71/2020 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Czyżewskiego w Krakowie 

17.08.2020 r. 

16 72/2020 wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic 

I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i 

zakres działania dzielnic 

13.08.2020 r. 

17 73/2020 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Os. Widok” 

13.08.2020 r. 

18 74/2020 uchylenia Uchwały Nr 72/2020 Zarządu Dzielnicy VI 

Bronowice z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania 

opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII 

Miasta Krakowa określających organizację i zakres 

działania dzielnic 

17.08.2020 r. 



19 75/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.09.2020 r.  

20 76/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.09.2020 r 

21 77/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.09.2020 r. 

22 78/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

21.09.2020 r. 

23 79/2020 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.10.2020 r. 

24 80/2020 projektu przebudowy ul. Wierzyńskiego w Krakowie 22.10.2020 r. 

25 81/2020 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru "Wiedeńska" 

22.10.2020 r. 

26 82/2020 projektu zagospodarowania skweru pomiędzy  

ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele w Krakowie 

22.10.2020 r. 

27 83/2020 projektu budowy odcinka chodnika przy ul. Tetmajera  

w Krakowie 

22.10.2020 r. 

28 84/2020 uwag do sporządzanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lea" 

22.10.2020 r. 

29 85/2020 uwag do sporządzanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego" 

22.10.2020 r. 

30 86/2020 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

12.11.2020 r. 

31 87/2020 opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu 

jednokierunkowego na ul. Wesele w Krakowie 

23.11.2020 r. 

32 88/2020 wniosku o nieudostępnianie terenu położonego w rejonie 

nieruchomości przy ul. Peipera 20 w Krakowie na cele 

inne niż przeznaczenie w obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego "Bronowice 

Małe - Tetmajera" 

23.11.2020 r. 

33 89/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

23.11.2020 r. 

34 90/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

23.11.2020 r. 

35 91/2020 uwag do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Os. Widok” 

26.11.2020 r. 

36 92/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.12.2020 r. 

37 93/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.12.2020 r. 

38 94/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.12.2020 r. 

39 95/2020 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.12.2020 r. 

40 96/2020 wprowadzenia znaku zakazu postoju na ul. Hemara  

w Krakowie 

21.12.2020 r. 

41 97/2020 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym  

28.12.2020 r. 



wraz z infrastrukturą przy ul. Rydla  

w Krakowie 

42 98/2020 przebudowy ul. Na Błonie polegającej na budowie 

jednostronnego pobocza 

28.12.2020 r. 

43 99/2020 zbycia części działki nr 121 obr. 49 Krowodrza przy  

ul. Balickiej w Krakowie 

28.12.2020 r. 

44 

 

100/2020 montażu progu zwalniającego na ul. Brzegowej  

w Krakowie 

28.12.2020 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. 

 

W roku 2020 Zarząd Dzielnicy VI przygotował 55 projektów uchwał. Były to: 

 
L.p. 

 
Nr druku Projekt uchwały w sprawie 

1 143 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy VI Bronowice  

w okręgu wyborczym nr 8 

2 144 zmiany Uchwały Nr II/13/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Dzielnicy VI Bronowice 

3 145 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

4 146 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych 

w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych 

5 147 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 

6 148 zmiany Uchwały Nr XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

25.01.2018 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 2018-2019 

7 149 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

8 150 wstąpienia Pana Jerzego Kopacza do składu osobowego Rady Dzielnicy VI 

Bronowice 



9 151 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

10 152 zmiany Uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia  

4 lipca 2019 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2020 

11 154 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 2020-2021 

12 155 zmiany Uchwały Nr II/13/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Dzielnicy VI Bronowice 

13 156 zmiany Uchwały Nr II/10/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności  

i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VI Bronowice 

14 157 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stańczyka w Krakowie 

15 159 przystąpienia do VII edycji Budżetu Obywatelskiego 

16 160 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Lindego” 

17 161 planów Zarządu Infrastruktury Sportowej zawartych w zadaniu 

budżetowym ZIS/S1.114/20 

18 164 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz 

występowania z wnioskami 

19 165 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Wola Justowska - Hamernia” 

20 169 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021 

21 170 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

22 171 zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

17.05.2018 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 2019-2021 

23 172 montażu progów zwalniających na ul. Żeleńskiego w Krakowie 

24 173 projektu budowy drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i 

Radzikowskiego w Krakowie 

25 177 zmiany Uchwały Nr XVI/148/2020 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

05.03.2020 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 2020-2021 

26 178 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

27 179 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

28 183 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 



29 184 zmiany Uchwały Nr LI/377/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

17.05.2018 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 2019-2020 

30 185 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

31 186 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

32 187 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 

Bronowice na rok 2021 

33 191 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

34 192 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

35 193 zmiany Uchwały Nr LI/379/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

17.05.2018 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 2018-2019 

36 194 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2021 

37 195 wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta 

Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic 

38 196 zmiany Uchwały Nr II/11/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 

VI Bronowice 

39 198 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2021 

40 199 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

41 200 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

42 201 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

43 202 zmiany Uchwały Nr XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

25.01.2018 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 2018-2019 

44 203 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2021 

45 204 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o kontynuację realizacji zadań 

wpisanych  do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 i lata następne 

46 205 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 

47 207 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

48 209 projektu budowy odcinka chodnika przy ul. Tetmajera w Krakowie 



49 210 projektu zagospodarowania skweru pomiędzy ul. Przybyszewskiego  

a ul. Wesele 

50 211 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

51 212 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

52 213 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

53 214 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2021 

54 215 przesunięcia progu zwalniającego na ul. Naukowców w Krakowie 

55 216 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz 

występowania z wnioskami 

 

Zarząd wprowadził 15 autopoprawek do następujących projektów uchwał: 

• druk nr 145A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020, 

• druk nr 151A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020, 

• druk nr 152A w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Dzielnicy VI 

Bronowice z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 

do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2020, 

• druk nr 156A w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2019 Rady Dzielnicy VI 

Bronowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i 

Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VI Bronowice, 

• druk nr 164A w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do 

wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, 

• druk nr 164B (druga autopoprawka) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI 

Bronowice do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, 

• druk nr 169A w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, 

• druk nr 171A w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 17.05.2018 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 2019-2021, 

• druk nr 173A w sprawie projektu budowy drogi dojazdowej w rejonie ulic 



Wizjonerów i Radzikowskiego w Krakowie, 

• druk nr 183A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020, 

• druk nr 183B (druga autopoprawka) w sprawie zmiany rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020, 

• druk nr 187A w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, 

• druk nr 194A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, 

• druk nr 196A w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa i funkcji w Komisji 

Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bronowice oraz zmiany Uchwały Nr II/11/2019 Rady 

Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bronowice z późniejszymi zmianami, 

• druk nr 198A w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 

2021. 

 

Zarząd zaopiniował niżej wymienione projekty uchwał: 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Czyżewskiego w Krakowie – druk nr 166 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Stańczyka w Krakowie – druk nr 167 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku przy ul. Włościańskiej w Krakowie – druk nr 168 (opinia 

pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie zmiany rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020 – druk nr 180 

(opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie zabezpieczenia środków na 

termomodernizację ZSO 8 w Krakowie w PF Miasta Krakowa na rok 2021-2022 – 

druk nr 181 (opinia pozytywna), 



• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie opinii dla petycji Rady Rodziców Zespołu 

Szkół nr 8 w Krakowie oraz wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa  

o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego na lata 2021-2022 zadań inwestycyjnych na terenie obiektów Zespołu 

Szkół nr 8 w Krakowie – druk nr 182 (opinia negatywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie udzielenie poparcia dla działań Dyrekcji  

i Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie na rzecz pozyskania środków 

finansowych niezbędnych do modernizacji obiektów oraz wniosku do Prezydenta 

Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 i 2022 

zadań inwestycyjnych. – druk nr 182A (opinia pozytywna). 

 

Zarząd Dzielnicy VI wykonywał lub nadawał bieg uchwałom podejmowanym przez Radę 

Dzielnicy VI Bronowice.  

Uchwały zostały skierowane poprzez Biuro ds. 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 

V/53/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 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 Wiceprzewodniczący Rady), nadzorował 

merytoryczno-finansowe wykonanie zadań.  

 

Rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 

2020 

Dzielnica VI Bronowice otrzymała do rozdysponowania na realizację zadań w roku 2020 

kwotę w wysokości 1 920 152 zł. Kwota rozdysponowania środków wynosi – 1 881 454,60  

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

załącznik do sprawozdania składający się z 7 stron. 

 

 

 



Praca Biura Dzielnicy VI 

Zarząd Dzielnicy VI wypełniał swoje zadania z pomocą pracownika zatrudnionego 

w Biurze ds. Dzielnic Miasta Krakowa Urzędu Miasta Krakowa, pełniącego obowiązki 

w Dzielnicy VI. Biuro Dzielnicy VI realizowało szereg zadań m. in: 

 

• prowadzenie sekretariatu - odbiór i wysyłanie korespondencji, obsługa urządzeń 

biurowych, korespondencji elektronicznej, 

• 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 wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie prowadzenia zadań Dzielnicy, 

• współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie prowadzenia ewidencji 

wydatków i rejestracji umów, 

• współpraca z wydziałami UMK w zakresie dokonywania uzgodnień stanu i likwidacja 

zużytych składników majątkowych, 

• kontrola stanu majątkowego dzielnicy, 

• sporządzanie sprawozdań i informacji, 

• przygotowanie organizacyjno-merytoryczne sesji Rady, 

• udzielanie mieszkańcom różnorodnych informacji,  

• przygotowanie materiałów dla członków Rady, Zarządu i komisji merytorycznych, 

• realizacja zamówień potrzebnych do działalności Biura. 


