
 

Kraków, dnia 18.08.2014 r. 

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”, 

która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17.30 

w siedzibie Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” os. Kalinowe 4 . 
 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z bieżących prac Zarządu.  
3. Rozpatrzenie projektu  w sprawie zmiany zakresu zadania priorytetowego w roku 2014.   

4. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie budowy i 

przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2015. 
5. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie budowy, 

modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

na rok 2015.  

6. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian w Dzielnicowym Zespole  
Koordynacyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu 

mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. 
8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji 

„Budowa budynku hali targowej z miejscami parkingowymi naziemnymi oraz układem dróg 

wewnętrznych na działkach nr 69/5, 69/6, 69/7, 69/9, 69/12, 72/32, 72/33, 72/34 obr. 7 Nowa 
Huta przy ul.Bieńczyckiej w Krakowie. 

9. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie objęcia patronatem Zespołu  Pieśni i Tańca „Nowa 

Huta”. 

10. Rozpatrzenie projektu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/234/13 Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do WPF i WPI, zadania  inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI 

Bieńczyce  do realizacji w latach 2013-2014 –  Wykonanie ogródka jordanowskiego przy 
ul.Fatimskiej.  

11. Rozpatrzenie projektu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/13 Rady Dzielnicy XVI 

Bieńczyce z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 
wprowadzenia do WPF i WPI, zadania  inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI 

Bieńczyce  do realizacji w latach 2013-2014 - Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie 

miejsc postojowych w os.Jagiellońskim za przychodnią. 

12. Rozpatrzenie projektu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/285/13 Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do WPF i WPI, zadania  inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI 

„Bieńczyce”  do realizacji w latach 2014. 
13. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce 

        Góra  Sławomir  


