
                                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr …/…/2019 

                                                                         Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia ……….... r.  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU DZIELNICY VI ZA ROK 2018 

 

 

Rok 2018 był czwartym 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 



2018 przedstawiał się następująco: 

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

stycznia do czerwca), poniedziałki w godz. 16.00-17.00 (od czerwca do końca roku)   

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 2018 odbyło się 46 posiedzeń Zarządu Dzielnicy VI. Zarząd Dzielnicy VI w roku 

2018 podjął 43 uchwały. Były to następujące uchwały: 

 

Lp. Numer 

uchwały 

W sprawie Z dnia 

1 209/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.01.2018 r. 

2 210/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.01.2018 r. 

3 211/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.01.2018 r. 

4 212/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

19.01.2018 r. 

5 213/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.01.2018 r. 

6 214/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.01.2018 r. 

7 215/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2018 r. 

8 216/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2018 r. 

9 217/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

05.03.2018 r. 

10 218/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

12.03.2018 r. 

11 219/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

12.03.2018 r. 

12 220/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

22.03.2018 r. 

13 221/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.04.2018 r. 



14 222/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.04.2018 r. 

15 223/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

20.04.2018 r. 

16 224/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

20.04.2018 r. 

17 225/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.04.2018 r. 

18 226/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

26.04.2018 r. 

19 227/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

08.05.2018 r. 

20 228/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

28.05.2018 r. 

21 229/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.06.2018 r. 

22 230/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.06.2018 r. 

23 231/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.06.2018 r. 

24 232/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.07.2018 r. 

25 233/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.07.2018 r. 

26 234/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.07.2018 r. 

27 235/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

25.07.2018 r. 

28 236/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.07.2018 r. 

29 237/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.07.2018 r. 

30 238/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.08.2018 r. 

31 239/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

10.08.2018 r. 

32 240/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

17.08.2018 r. 

33 241/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

17.08.2018 r. 

34 242/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

23.08.2018 r. 

35 243/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

23.08.2018 r. 

36 244/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.08.2018 r. 

37 245/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

31.08.2018 r. 

 

 



38 246/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.09.2018 r. 

39 247/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.09.2018 r. 

40 248/2018 wskazania zastępcy przewodniczącego Dzielnicowej 

Komisji Wyborczej 

07.09.2018 r. 

41 249/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

01.10.2018 r. 

42 250/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.10.2018 r. 

43 251/2018 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.10.2018 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 2018 Zarząd Dzielnicy VI przygotował 85 projektów uchwał. Były to: 

 
L.p. 

 
Nr druku Projekt uchwały w sprawie 

1 340 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej w Krakowie 

2 341 projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa 

3 342 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do 

rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 

4 343 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

5 344 uchylenia 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 

6 345 uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/278/2017  Rady Dzielnicy VI Bronowice  

z dnia 27.04.2017 r. w sprawie 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 



7 346 zmiany Uchwały Nr XXVII/213/2016  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 

8 347 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 

9 348 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 

10 349 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

11 350 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku usługowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie 

12 351 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

13 352 zmiany Uchwały Nr XLI/299/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 13 

lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2018 

14 355 projektu przebudowy drogi osiedlowej przy ul. Rydla 18 i 22 w Krakowie 

15 356 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego 

16 357 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla 

wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” 

17 358 uchylenia Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

23.07.2015 r. 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 

18 359 uchylenia Uchwały Nr XXVIII/218/2016 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

25.08.2016 r. w sprawie 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 

19 360 uchylenia Uchwały Nr XLIV/310/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

12.10.2017 r. 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 

20 361 zmiany Uchwały Nr XXVII/213/2016  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 



21 362 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 

magazynowego przy ul. Lindego 

22 363 ograniczenia prędkości na ul. Żeleńskiego w Krakowie 

23 364 sprzedaży napojów alkoholowych 

24 365 zmiany nazw przystanków tramwajowych i autobusowych w Dzielnicy VI 

Bronowice 

25 366 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

26 367 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Weryhy-Darowskiego w 

Krakowie 

27 368 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalem usługowym i garażem podziemnym przy  

ul. Weryhy-Darowskiego w Krakowie 

28 370 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

29 371 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Rejon Fortu Bronowice” 

30 372 lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Wjazdowej 

31 373 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Zieleni i Ochrony 

Środowiska Rady Dzielnicy VI Bronowice 

32 374 projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży 

napojów alkoholowych 

33 375 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działki nr 870, 871, 874, 834 obr. 2 

Krowodrza przy ul. Złoty Róg 

34 376 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 95/2 obr. 49 Krowodrza 

przy ul. Balickiej 

35 377 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Na Błonie w Krakowie 

36 379 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa  

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy  

ul. Mysłakowskiego w Krakowie 

37 380 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku laboratoryjnego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi przy ul. Balickiej w Krakowie 

38 381 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019 

39 382 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 



40 383 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 

41 384 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

42 385 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 

43 386 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń 

44 387 nazwy dzielnicy na tabliczkach adresowych 

45 390 projektu doposażenia placu zabaw przy ul. Młodej Polski 

46 391 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 

47 392 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic 

48 393 projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice 

49 394 projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie  utworzenia 

okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 

2018 

50 395 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

51 396 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz 

Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi 

52 397 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa  

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami 

podziemnymi przy ul. Balickiej w Krakowie 

53 398 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa  

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi 

przy ul. Balickiej w Krakowie 

54 399 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa  

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi 

przy ul. Balickiej w Krakowie 

55 400 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa  

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Lea  

w Krakowie 

56 401 projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa 

określających organizację i zakres działania dzielnic 

57 402 wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy  

ul. Armii Krajowej 

58 403 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

59 404 projektu „Programu ochrony środowiska przed polami 

elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022” 



60 405 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

61 406 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 

Bronowice na rok 2019 

62 407 zmiany Uchwały Nr XLVII/341/2018 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 

63 408 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 

64 411 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 

65 412 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

66 413 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 

67 414 projektu budowy oświetlenia na wybiegu dla psów w rejonie skrzyżowania 

ul. Balickiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie 

68 415 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami 

podziemnymi przy ul. Bronowickiej w Krakowie 

69 416 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

70 417 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

71 418 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

72 419 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

73 420 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

74 421 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

75 422 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

76 423 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 

77 424 zbycia części działki nr 283/1/A obr. 40 Krowodrza przy ul. Tetmajera  

w Krakowie 



78 425 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

79 428 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019 

80 429 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 

81 431 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym  

i infrastrukturą techniczną przy ul. Mysłakowskiego w Krakowie 

82 432 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: nadbudowa  

i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Stańczyka 

83 433 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2018 

84 434 progu zwalniającego na ul. Tetmajera 

85 435 projektu zagospodarowania terenu przyszłego parku przy ul. Tetmajera  

w Krakowie 

 

Zarząd wprowadził 12 autopoprawek do następujących projektów uchwał: 

 druk nr 340A w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  

ul. Piastowskiej w Krakowie, 

 druk 343A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 

 druk 367A w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

z garażem podziemnym przy ul. Weryhy-Darowskiego w Krakowie, 

 druk 368A w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

z lokalem usługowym i garażem podziemnym przy ul. Weryhy-Darowskiego  

w Krakowie, 

 druk 379A w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy  

ul. Mysłakowskiego w Krakowie, 

 druk 381A w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019, 

 druk 395A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 

 druk 405A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 



 druk 422A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019, 

 druk 428A w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 

2019, 

 druk 433A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018, 

 druk 435A w sprawie projektu zagospodarowania terenu przyszłego parku przy  

ul. Tetmajera w Krakowie. 

 

Zarząd zaopiniował 12 niżej wymienionych projektów uchwał: 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 337, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 338, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 339, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie opinii dot. projektu pt.: Rozbudowa i budowa dojść 

i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc 

postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia na działkach nr: 126/19, 126/21, 126/22, 516/8 obr. 3 Krowodrza w rejonie 

ulic: Rydla i Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa w Krakowie – druk nr 353, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie opinii dot. projektu pt.: Rozbudowa i budowa dojść 

i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc 

postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia na działkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 

513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy 

Zaułek, Jadwigi z Łobzowa w Krakowie – druk nr 354, 

 projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 

Zarządu Dzielnicy VI w roku 2017 r. – druk nr 369, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie projektu rozbudowy i budowy dość i dojazdów do 

budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaułek, Jadwigi  

z Łobzowa w Krakowie – druk nr 388, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie projektu rozbudowy i budowy dość i dojazdów do 



budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w Krakowie – druk nr 

389, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie dokumentacji projektowej przebudowy ul. rtm. 

Witolda Pileckiego w Krakowie – druk nr 409, 

 projekt Grupy Radnych w sprawie projektu rozbudowy i budowy dość i dojazdów do 

budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w Krakowie – druk nr 

410, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 426, 

 projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 427. 

 

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 

2018 

Dzielnica VI Bronowice otrzymała do rozdysponowania na realizację zadań w roku 2018 

kwotę w wysokości 1 962 275 zł. Kwota rozdysponowania środków wynosi – 1 639 136,82  

zł tj. 83,5 %. 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 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, 

 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. 


