
Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 405

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie ustalenia listy  rankingowej  zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
żłobków w roku 2015

Na   podstawie  §  6  ust.1  pkt.  1   i  ust.3  Statutu  Dzielnicy  XVI  stanowiącego   załącznik  nr  16
Uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dn. 18.12.1996r. w sprawie organizacji i zakresu działania
dzielnic ( tekst jednolity Dziennik  Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002r. Nr 243, poz.
3278) Rada Dzielnicy XVI uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się listę  rankingową  zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  żłobków w 
roku 2014:

Żłobek Nr 27 - remonty bieżące.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W oparciu  o procedurę zadań powierzonych w zakresie  prac  remontowych żłobków oraz
przeprowadzone konsultacje,  przedstawia się zadania do realizacji w 2014 r.



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 406

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie ustalenia listy  rankingowej  zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2015 

Na  podstawie  §  6  ust.1  pkt.  1   i  ust.3  Statutu  Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik  nr  16  do  uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243
poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI  „Bieńczyce” uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się listę  rankingową  zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  gimnazjów, 
szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2015:

a.i.1. Szkoła  Podstawowa  Nr  86  –  adaptacja  pomieszczeń  po  lokalu  mieszkalnym  na  
potrzeby szkoły 

a.i.2. Szkoła Podstawowa Nr 92 –wymiana stolarki okiennej 
a.i.3. Przedszkole Samorządowe Nr 113– wymiana pokrycia dachu
a.i.4. Szkoła Podstawowa Nr 82 –  malowanie korytarzy na I piętrze i parterze  z wymianą 

tynków  oraz wymiana lamp i tablic rozdzielczych  
a.i.5. Przedszkole Samorządowe Nr 116 – modernizacja ogrodzenia z podwyższeniem 
a.i.6. Przedszkole Samorządowe Nr 120 – wymiana parkietu w 5 salach
a.i.7. Przedszkole Samorządowe Nr 142 – remont tarasu oraz chodników w ogrodzie
a.i.8. Przedszkole Samorządowe Nr 143- remont elewacji, wraz z szachtami
a.i.9. Przedszkole  Samorządowe  Nr  151-  remont  tarasów  wraz  z  podjazdem  dla

niepełnosprawnych
a.i.10.  Gimnazjum Nr 42 – remonty bieżące
a.i.11. Szkoła Podstawowa Nr 100 – remonty bieżące
a.i.12. Szkoła podstawowa Nr 101 – remonty bieżące
a.i.13. Szkoła Podstawowa Nr 104  – remonty bieżące 
a.i.14. Przedszkole Samorządowe Nr 97 –  remonty bieżące
a.i.15. Przedszkole Samorządowe Nr 115– remonty bieżące
a.i.16. Przedszkole Samorządowe Nr 117– remonty bieżące

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W oparciu o procedurę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  gimnazjów, szkół
podstawowych,  przedszkoli  oraz  przeprowadzone  konsultacje,  przedstawia  się  propozycje
zadań j/w. Zadania w zakresie -  remonty bieżące, realizowane będą w ramach pozostałych
środków finansowych, z przeznaczeniem na wykonanie drobnych remontów.



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 407

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie  ustalenia listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji  i  utrzymania ogródków
jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w roku 2015

Na  podstawie § 6 ust.1 pkt. 3 i pkt.4  oraz  ust.3 Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r.  w sprawie organizacji  i zakresu
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r.
Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI  „Bieńczyce” uchwala, co następuje:

§ 1.
Łączy  się  środki  finansowe  przeznaczone  na  zadania  powierzone  na  rok  2015

w zakresie   tworzenia,  modernizacji  i  utrzymania  ogródków  jordanowskich  wraz  ze
środkami z  zakresu tworzenia,  modernizacji  i  utrzymania zieleńców i  skwerów wraz z
małą architekturą.

§ 2.

Ustala się następującą listę zadań :

I. Zadania inwestycyjne  

1. Wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej – 100 000 zł
2.  Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI – 30 000 zł.

II. Zadania remontowe - 
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich.
2. Pielęgnacja i rekultywacja terenów oraz zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia 

drzew i krzewów wg wskazań Dzielnicy XVI.
3. Remonty chodników oraz alejek znajdujących się poza pasem drogowym wg 

wskazań Dzielnicy XVI. 
4. Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W oparciu o procedurę zadań powierzonych w zakresie z zakresu tworzenia, modernizacji i
utrzymania  ogródków jordanowskich  oraz  zieleńców i  skwerów wraz  z  małą  architekturą
przedstawia się listę zadań do realizacji w roku 2015. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 408

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia na
roku 2015

Na podstawie § 6 ust.1. pkt.2 i ust.3 Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243
poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI  uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia na rok 2015:

1. Remont chodnika przy  ul. Okulickiego.

2. Remont chodnika przy ul. Fatimska 21 c.

3. Remont parkingów przy ul.J. Bogusza.

4. Remont parkingów przy ul.R. Celakówny.

5. Remont parkingów przy ul.M. Sycha.

6. Remont parkingów przy ul. Andegaweńskiej. 

7. Remont parkingów przy ul.  Uniwersału Połanieckiego. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W oparciu o procedurę zadań powierzonych w zakresie remontów dróg, chodników i przedstawia się
propozycje zadań j/w.



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 409

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych w
zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem w roku 2014 

Na  podstawie  §  6  ust.1.  pkt.5  Statutu  Dzielnicy  XVI  stanowiącego  załącznik  nr  16  do  uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243
poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI  uchwala, co następuje :

§ 1.

Przenosi  się  środki  finansowe przeznaczone na realizację  zadań inwestycyjnych w
zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem w roku 2014  (  przyjętych
w Uchwale XXXVI/284/13 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 26 września 2013 r.), z
późn. zmianami,
 z zadania:

3.     Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektu budowlano-  
        wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie     
  chodnika przy ul. Szczeklika – 

w wysokości 6 900 zł

 na zadanie: 
1.Budowa miejsc postojowych  w os. Jagiellońskim
 – dokończenie projektu budowlanego  wraz z wykonaniem miejsc postojowych .

 § 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z uzyskaniem oszczędnościami przy realizacji  zadania  -  wykonanie chodnika
przy ul. Szczeklika, przenosi się środki dla zabezpieczenia realizacji  zadania: Budowa miejsc
postojowych  w os. Jagiellońskim  – dokończenie projektu budowlanego  wraz z wykonaniem miejsc
postojowych . 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 410

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie delegowania radnych

Na podstawie § 4 pkt 3 lit. a, b, c, d Statutu Dzielnicy XIV stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243
poz. 3278, z późn. zm.)  Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Deleguje  się  na  w  okresie  od  2  do  14  listopada  2014  r.  do  prac  w  komisjach
powoływanych  przez  jednostki  miejskie  niżej  wymienionych  członków  Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce:

Adamek Robert
Aksamit Urszula
Bartosik Kamil
Bartoszek Marek
Bińczycki Zygmunt
Buczkowski Andrzej
Bury Stanisław
Grzegorzek Bożena
Grzyb Tomasz
Hałacińska Halina
Jarosz Jan
Liro Elżbieta
Łoś Agnieszka
Malara Stanisław
Milewski Jerzy
Nadurska Grażyna
Pawiński Zdzisław
Szczurek Wiesław
Szewczyk Tomasz 
Zaremba-Piwowarska Maria. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 411

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu
socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.107.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 412

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu
socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.256.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 413

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu
socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.332.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 414

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.
Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu

socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.376.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 415

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.
Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu

socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.377.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 



Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 416

Uchwała nr ..//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” 

z dnia ………..

w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy 
Miejskiej Kraków

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. g Statutu Dzielnicy XVI stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały
nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z dnia 18 grudnia  1996 r.  w sprawie  organizacji
i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XVI
„Bieńczyce” uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje  się  możliwość ponownego zawarcia   umowy najmu lokalu
socjalnego  z  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  następny  okres
z dotychczasowym  najemcą  –  stosownie  do  pisma  Wydziału  Mieszkalnictwa  nr  ML-
02.7123.400.2014.BS.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVI wydaje swoją opinię po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej
oraz z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Filia  Nr 9 w Krakowie na temat  sytuacji
społeczno-materialnej  dotychczasowego najemcy. 
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