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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU DZIELNICY VI ZA ROK 2019 

 

 

Rok 2019 był pierwszym 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 dyżury, podczas których byli przyjmowani 

mieszkańcy zwracający się z istotnymi dla nich sprawami. Harmonogram dyżurów w roku 

2019 przedstawiał się następująco: 



Przewodniczący Zarządu, Bogdan Smok: co drugi poniedziałek w godz. 18.00-19.00 

(zamiennie z Zastępcą),  

Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Wojciech Litwicki: co drugi poniedziałek  

w godz. 18.00-19.00 (zamiennie z Przewodniczącym),  

Członkowie Zarządu:  

Wojciech Borkowski: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem  

e-maila lub telefonicznie, 

Waldemar Janusz: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem 

e-maila lub telefonicznie, 

Michał Płaza: umawianie terminu spotkania za pośrednictwem e-maila lub 

telefonicznie. 

 

W roku 2019 odbyło się 49 posiedzeń Zarządu Dzielnicy VI. Zarząd Dzielnicy VI w roku 

2019 podjął 56 uchwały. Były to następujące uchwały: 

 

Lp. Numer 

uchwały 

W sprawie Z dnia 

1 1/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2019 r. 

2 2/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2019 r. 

3 3/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.02.2019 r. 

4 4/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

11.02.2019 r. 

5 5/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

11.02.2019 r. 

6 6/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

11.02.2019 r. 

7 7/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

20.03.2019 r. 

8 8/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

06.05.2019 r. 

9 9/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

13.05.2019 r. 

10 10/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

24.05.2019 r. 

11 11/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

03.07.2019 r. 

12 12/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.07.2019 r. 

13 13/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

15.07.2019 r. 



14 14/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

18.07.2019 r. 

15 15/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

18.07.2019 r. 

16 16/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

29.07.2019 r. 

17 17/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku mieszkaniowego 

wielorodzinnego – usługowego przy ul. Lea w Krakowie 

29.07.2019 r. 

18 18/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: nadbudowa i rozbudowa budynku 

usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Zarzecze w Krakowie 

29.07.2019 r. 

19 19/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.08.2019 r. 

20 20/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

07.08.2019 r. 

21 21/2019 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego 

07.08.2019 r. 

22 22/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 07.08.2019 r. 

23 23/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 07.08.2019 r. 

24 24/2019 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 

19.08.2019 r. 

25 25/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lea  

w Krakowie 

19.08.2019 r. 

26 26/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

19.08.2019 r. 

27 27/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

19.08.2019 r. 

28 28/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 19.08.2019 r. 

29 29/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 19.08.2019 r. 

30 30/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

19.08.2019 r. 

31 31/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa 

na rok 2020 

19.08.2019 r. 

32 32/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa 

na rok 2020 

19.08.2019 r. 

33 33/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa 

na rok 2020 

19.08.2019 r. 

34 34/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa 

na rok 2020 

19.08.2019 r. 



35 35/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa 

na rok 2020 

19.08.2019 r. 

36 36/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.09.2019 r.  

37 37/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.09.2019 r. 

38 38/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

05.09.2019 r. 

39 39/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

30.09.2019 r. 

40 40/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.10.2019 r. 

41 41/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

04.10.2019 r. 

42 42/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.10.2019 r. 

43 43/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

14.10.2019 r. 

44 

 

44/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.10.2019 r. 

45 

 

45/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.10.2019 r. 

46 

 

46/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.10.2019 r. 

47 

 

47/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

27.11.2019 r. 

48 

 

48/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

02.12.2019 r. 

49 

 

49/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.12.2019 r. 

50 

 

50/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

09.12.2019 r. 

51 

 

51/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

11.12.2019 r. 

52 

 

52/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

11.12.2019 r. 

53 

 

53/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

16.12.2019 r. 

54 

 

54/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

18.12.2019 r. 

55 

 

55/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice 

do pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

18.12.2019 r. 

56 

 

56/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy VI Bronowice do 

pracy w komisji powołanej przez jednostkę miejską 

18.12.2019 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 2019 Zarząd Dzielnicy VI przygotował 57 projektów uchwał. Były to: 

 
L.p. 

 
Nr druku Projekt uchwały w sprawie 

1 27 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 

2 28 przyjęcia dzielnicowego programu pn. ”Dzielnicowy program wspierania 

osób niepełnosprawnych” 

3 29 przyjęcia dzielnicowego programu pn. ”Dzielnicowy program ochrony 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” 

4 30 przyjęcia dzielnicowego programu pn. ”Dzielnicowy program wspierania 

działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, 

pomocy społecznej i zdrowia” 

5 31 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

6 32 zbycia części działki nr 230/49/A obr. 6 Krowodrza przy ul. Na Błonie  

w Krakowie 

7 33 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

8 34 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019 

9 35 wskazania reprezentanta Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w Radzie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 

10 42 programu parkingowego „Parkingi dzielnicowe” 

11 43 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

12 44 zmiany Uchwały Nr LIII/400/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 26 

lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2019 

13 52 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 



14 53 projektu inwestycji dotyczącej utwardzenia powierzchni gruntu przy ul. 

Altanowej wraz z budowa pochylni 

15 59 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wyboru przedstawicieli 

Dzielnicy do uczestniczenia w komisjach 

16 60 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

17 61 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 

18 62 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 

19 63 zmiany Uchwały Nr XLIV/313/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

12.10.2017 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 2018-2019 

20 64 przystąpienia do VI edycji Budżetu Obywatelskiego 

21 65 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

„Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego 

budynku przy ul. Lea oraz ul. Kołowej w Krakowie” 

22 66 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Balicka-

Lindego” 

23 67 budowy chodnika przy ul. Na Błonie 

24 68 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

25 69 opinii do projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 

udzielania dotacji dla spółek wodnych 

26 70 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020 

27 71 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 2019-2022 

28 76 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

29 77 (numer 

zdublowany) 
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz 

występowania z wnioskami 

30 78 (numer 

zdublowany) 
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 

Bronowice na rok 2020 

31 81 przystąpienia do projektu bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Krakowa 



32 82 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 

33 88 wprowadzenia wieloletniego programu zagospodarowania parku Młynówka 

Królewska oraz zabezpieczenia środków na jego realizację 

34 89 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

35 90 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019 

36 95 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

37 96 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 

38 97 korekty Uchwały Nr IX/86/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 

sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych 

do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019 

39 98 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Rydla w Krakowie 

40 99 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 

budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Stańczyka w Krakowie 

41 102 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego: budowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 38 przy 

ul. Jabłonkowskiej 39 w Krakowie 

42 105 znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) na ul. Lindego 

43 106 zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 30 maja 

2019 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 2019-2022 

44 107 poruszania się hulajnóg elektrycznych w Parku Młynówka Królewska 

45 108 wskazania delegata Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w Forum 

Przyszłości Dzielnic 

46 109 zmiany granicy obwodów szkół podstawowych na terenie Dzielnicy VI 

Bronowice 

47 110 umieszczenia dodatkowej tabliczki informacyjnej pod znakiem D-18a i T-29 

na ul. Sewera w Krakowie 

48 111 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

49 112 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2020 

50 113 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 



51 114 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 

52 115 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 

53 116 nowego przebiegu głównej trasy rowerowej w Dzielnicy VI Bronowice 

54 121 uznania za pomniki przyrody drzew 

55 122 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

VI Bronowice na rok 2019 

56 131 ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) przy ul. Stańczyka  

w Krakowie 

57 138 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020 

 

Zarząd wprowadził 5 autopoprawek do następujących projektów uchwał: 

• druk nr 31A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019, 

• druk nr 70A w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020, 

• druk nr 76A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019, 

• druk nr 78A (do numeru zdublowanego) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 

VI Bronowice do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, 

• druk nr 95A w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2019. 

 

Zarząd zaopiniował 23 niżej wymienionych projektów uchwał: 

• projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 37 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 38 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 39 (opinia pozytywna), 

• projekt komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie 



ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa zespołu 

mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami przy ul. Lindego w Krakowie” – druk nr 

40 (opinia pozytywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie znaku zakazu zatrzymywania na ul. Tetmajera – 

druk nr 41 (opinia pozytywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie wniosków do sporządzanego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – druk 

nr 45 (opinia pozytywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie 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 – druk nr 46 (opinia negatywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  

o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy VI Bronowice – druk nr 47 (opinia 

pozytywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie rozwiązania Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice – druk nr 48 (opinia negatywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sztuki, 

Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy VI Bronowice – druk nr 49 (opinia negatywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie wykupu prywatnych działek przy  

ul. Balickiej – druk nr 50 (opinia pozytywna), 

• projekt Grupy Radnych w sprawie utworzenia parku w rejonie ul. Zygmunta Starego – 

druk nr 51 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z działalności Zarządu Dzielnicy VI w roku 2018 r. – druk nr 58 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 72 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Kultury i Sztuki w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice – druk nr 75 (opinia 

pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie utworzenia parku miejskiego w rejonie 

Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie – druk nr 101 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie ponownego 



zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 104 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Górnej w Krakowie – druk nr 132 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Górnej w Krakowie – druk nr 133 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym na działkach nr 115/5, 115/6 obr. 3 

jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Bronowickiej w Krakowie” – druk nr 134 (opinia 

pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku biurowego na mieszkalny wielorodzinny wraz  

z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, gazu, 

elektryczną i teletechniczną położonego na działce nr 820 obr. 2 Krowodrza przy  

ul. Włościańskiej 2b w Krakowie” – druk nr 135 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania 

się (B-36) przy ul. Lucjana Rydla – druk nr 136 (opinia pozytywna), 

• projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania 

się (B-36) przy ul. Lucjana Rydla lub uniemożliwienia w inny sposób na parkowanie 

pojazdów – druk nr 137 (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 

II/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz 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 

2019 

Dzielnica VI Bronowice otrzymała do rozdysponowania na realizację zadań w roku 2019 

kwotę w wysokości 1 924 295 zł. Kwota rozdysponowania środków wynosi – 1 911 168,49  

zł tj. 99 %. 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. 


