
Zarząd Dzielnicy XVI
Druk nr 344

Uchwała  Nr …//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”

z dnia ……….. r.

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-
02.7123.25.2014.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. 

Sławomir Góra
Przewodniczący Dzielnicy XVI Bieńczyce



Zarząd Dzielnicy XVI
Druk nr 345

Uchwała  Nr …//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”

z dnia ……….. r.

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-
02.7123.98.2014.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. 

Sławomir Góra
Przewodniczący Dzielnicy XVI Bieńczyce



Zarząd Dzielnicy XVI
Druk nr 346

Uchwała  Nr …//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”

z dnia ……….. r.

w sprawie  zmiany zadań priorytetowych w roku 2014 oraz korekty uchwały nr XLIII/336/2014

Na   podstawie  §   5   ust.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  „Bieńczyce” uchwala, co następuje:

§ 1.
Przenosi się środki finansowe z zadań priorytetowych przyjętych Uchwałą Nr XXXIV/266/13 
Rady  Dzielnicy  XVI  Bieńczyce  z  dnia  4  lipca  2013  r.   w  sprawie  podziału  środków 
przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2014 - 
- zadania:
1/  Remonty chodników wg wskazań  Dzielnicy XVI w wysokości: 3 500 zł

na zadanie: 
 Nowohuckie Centrum Kultury – organizacja imprez  - 3 500 zł
 - VI Nowohucki Biathlon Rowerowy – 2 000 zł
-  Mistrzostwa Nowej Huty w szachach – 1 500 zł.

§ 2.
W Uchwale nr XLIII/336/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 27 marca 2014 r. – 
w § 1.  w zadaniu 2/ Remonty chodników wg wskazań  Dzielnicy XVI zmienia się zwalnianą 
kwotę   z 4 000 zł na 4 500 zł.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Rada Dzielnicy XVI wskazuje kolejne zadania do realizacji  w 2014 r.,  zwalniając środki 
z zadania:  Remonty chodników wg wskazań  Dzielnicy XVI, w łącznej wysokości 4000 zł 
( 3500 zł  + 500 zł),  z uwagi  na pomyłkę Uchwale nr  XLIII/336/14 Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce z dnia 27 marca 2014 r.

Sławomir Góra
Przewodniczący Dzielnicy XVI Bieńczyce



Zarząd Dzielnicy XVI
Druk nr 347

Uchwała  Nr …//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”

z dnia ……….. r.

w  sprawie  opinii   budowy  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  na  części  budynku 
Gimnazjum nr 42

Na podstawie § 4 pkt.  5 lit.  ł  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, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 
marca 2006 r.  oraz Nr CX/1107/06 z  dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVI   uchwala,  co 
następuje : 

§ 1.
Pozytywnie opiniuje się  możliwość budowy, rozbudowy i eksploatacji urządzeń i instalacji 
teletechnicznych dla celów telefonii komórkowej na części budynku Gimnazjum nr 42. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Z wnioskiem o  wydanie  opinii  wystąpiło  Gimnazjum nr  42 ,  os.Strusia  19  w Krakowie.  
Według informacji przekazanych przez szkolę wydanie opinii  jest niezbędne do uzyskania 
zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  z  wykonawcą,  której  przedmiotem  będzie  miejsce  w 
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku Gimnazjum nr 42. 

Sławomir Góra
Przewodniczący Dzielnicy XVI Bieńczyce



Zarząd Dzielnicy XVI
Druk nr 348

Uchwała  Nr …//14
Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce”

z dnia ……….. r.

w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy XVI w roku  2014 

Na podstawie § 4 pkt.4 lit. l  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.

Wnioskuje  się  o  przeniesienie  środków  finansowych  w  ramach   planu  finansowego, 
ustalonego  Uchwałą  Nr XL/312/13 Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” z dnia 19 grudnia 
2013 r. w sprawie planu finansowego Rady Dzielnicy XVI na rok 2014, z późn.zm.:
z: 
§ 4300 Zakup usług             -                w  wysokości  1 300 zł  
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -                 w wysokości    300 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe  -         w wysokości      15 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- w wysokości     690 zł 
na
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - kwotę  490 zł
§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę   915 zł
§ 4260  Zakup energii - kwotę   400 zł
§ 4270  Zakup usług remontowych – kwotę   500 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Z przedstawionego przez UMK zestawienia wykorzystania środków za I kwartał wyniknęła 
konieczność pokrycia braku środków w § 4170 i 4260 dla zabezpieczenia umów w 2014 r. 
(płatności z grudnia 2013 r. przeszły na nowy rok). 

Sławomir Góra
Przewodniczący Dzielnicy XVI Bieńczyce
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