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                    Uchwała Nr IX/113/2015
      Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w
Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII  uchwala,  co
następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Jerzmanowskiego 8  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.49.2015.AN  z

dnia 12 lutego  2015 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 



Dz-12.0021.9.2015       

                   Uchwała Nr IX/114/2015
    Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w
Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII  uchwala,  co
następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Podłęskiej 7 w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.281.2015.AN  z dnia 18

maja  2015 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
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Uchwała Nr IX/115/2015
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: opinii projektu Rewitalizacji parku im. A. i E. Jerzmanowskich w Krakowie.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit l uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt rewitalizacji Parku im. A. i E. Jerzmanowskich w Krakowie.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:
Opinia wydawana na wniosek biura projektowego.
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                    Uchwała Nr IX/116/2015
        Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: budowy ścieżki rowerowej.

Na podstawie § 3 pkt. 3 lit k uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do budowy

ścieżki rowerowej od pomnika na Wzgórzu Kaim, wzdłuż ulicy Pronia, Zolla, Nad Serafą, i

włączenie jej do istniejącej ścieżki przy  ulicy Wielickiej w kierunku centrum Miasta.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:
Budowa ścieżki rowerowej pozytywnie wpłynie na poprawę kondycji mieszkańców.
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                   Uchwała Nr IX/117/2015
    Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
Na podstawie § 3 pkt. 3 lit i uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. J. Majchrowskiego o podjęcie działań

mających  na celu  wstrzymanie  inwestycji  pn.  „Instalacja  do produkcji  miedzi  w procesie

hydrometalurgicznym” na działce nr 3/163 obr.104 jed. ewid. Podgórze przy ul. Domagały 9

w Krakowie. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:
Powyższa inwestycja ma zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko naturalne.
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                   Uchwała Nr IX/118/2015
   Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim  na rok 2015.
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz.
1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza  się  wysokość  środków o kwotę  200 zł  na  zadaniu  przyjętym  uchwałą   nr
VI/80/2015  z dnia 24.03.2015 r. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:
I) DZIELNICOWY 
PROGRAM 
WSPIERANIA 
DZIAŁALNOŚCI 
MIEJSKICH  
PLACÓWEK: 
OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, POMOCY 
SPOŁECZNEJ I 
ZDROWIA

kwota Jednostka realizująca

1. Organizacja imprez kulturalnych w placówkach oświatowych 
na terenie Dzielnicy XII

8 300 zł ZEO

 a kwotę zmniejszaną 200 zł przeznacza się na istniejące zadanie przyjęte uchwała nr
VII/96/2015 z dnia 21.04.2015 r. jak poniżej

I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH  PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I 
ZDROWIA

kwota
Jednostka
realizująca

P  35 – dofinansowanie konkursu  pt.„Z matematyką za pan brat 
już od najmłodszych lat”

200 zł ZEO

§ 2. Zmienia się zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą Nr  VIII/104/2015  z dnia 19
maja 2015 r. w następujący sposób:
z:
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH  PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I 
ZDROWIA

Kwota Jednostka 
realizująca

1. ZSO Nr 12- zakup stojaków na rowery 1 200 zł ZSO Nr 12
na:
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH  PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I 
ZDROWIA

Kwota Jednostka
realizująca

1. ZSO Nr 12- zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 
sportowego 

 1 200 zł ZSO Nr 12

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch
Uzasadnienie:
Dokonane zmiany umożliwią placówkom oświatowym realizację podstaw programowych.
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                  Uchwała Nr IX/119/2015
 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 zadania inwestycyjnego.

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§1.

Wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na

rok 2016 zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą na osiedlu Rżąka

w następującej lokalizacji: działki Gminy Miejskiej  Kraków przy ul Jana XXIII Obr. 58 jedn.

ewid. Podgórze  o numerach: 73/76,66/17, 68/16, 71/15, 72/15, 72/9 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch



Uzasadnienie:

Rada Dzielnicy  XII Bieżanów- Prokocim nie może sfinansować przedmiotowego zadania ze względu
na zbyt małe środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016.
Z racji bardzo wysokich kosztów realizacji Rada Dzielnicy XII wnosi o realizację inwestycji z budżetu
Miasta Krakowa.
Na terenie Naszej dzielnicy w chwili obecnej funkcjonują dwa żłobki dla dzieci do lat 3. Niestety te
dwie placówki, ze względu na ograniczenia miejsc, nie są w stanie sprostać potrzebom mieszkańców
naszej dzielnicy, z racji ograniczonej ilości miejsc. W chwili obecnej z tego co nam wiadomo (nie
mamy pełnych danych) na listach oczekujących jest ponad 200 dzieci. W naszej Dzielnicy w ostatnim
czasie powstało wiele inwestycji  budownictwa mieszkaniowego. Powstały nowe osiedla, przybywa
mieszkań,  mieszkańców oraz wzrasta zapotrzebowanie na usługę jaką jest  zapewnienie opieki  nad
dziećmi do lat 3. Żłobki to nie tylko inwestycja związana z wydatkami. Młodzi ludzie zasługują na
wsparcie  w  wychowaniu  nowego  pokolenia  Polaków.  Jest  wiele  programów   rządowych  oraz
unijnych, które wspierają tego typu inwestycje. Dzięki temu, iż powstanie w naszej dzielnicy kolejny
żłobek, stanie się ona bardziej atrakcyjna dla młodych mieszkańców naszego miasta. Młode matki i
ojcowie nie będą musieli martwić się o opieką nad dzieckiem po urlopie macierzyńskim. Takie osoby
powrócą na rynek pracy w przekonaniu, ze ich potomstwo jest pod opieką wykwalifikowanej kadry, a
nie jak to często bywa pod opieką opiekunki. Osoby powracające na rynek pracy przysparzają też
dodatkowych dochodów do budżetu naszego Miasta. Inwestycja w żłobek, w nowe pokolenie małych
Polaków to inwestycja w przyszłość. Ostatnie analizy wskazują, że większość miast i wsi będzie się w
najbliższych latach wyludniać, za wyjątkiem kilku miast do których należy Kraków. Wobec tego już
teraz należy pomyśleć  o nowo osiedlających się,  jak i  o  już  zamieszkałych  obywatelach naszego
miasta.

Rada Dzielnicy XII zaznacza jednocześnie, że już w planach zagospodarowania przestrzennego
z  dnia  17.07.1980  (mapa  sytuacyjno-wysokościowa)  ujęty  jest  żłobek  na  wyżej  wymienionych
działkach na os. Rżąka.

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch
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                   Uchwała Nr IX/120/2015
    Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
                    z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: anulowania uchwały Nr VII/91/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej możliwości wydzierżawienia działek nr 29/170, 48/36 oraz części działek nr 53/4 i
29/171 obr.57 Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit k uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w
Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII  uchwala,  co
następuje:

§ 1.

Anuluje się uchwałę Nr VII/91/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej

możliwości wydzierżawienia działek nr 29/170, 48/36 oraz części działek nr 53/4 i 29/171

obr.57 Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej.

§ 2.

Opiniuje się pozytywnie możliwość wydzierżawienia działek nr 29/170, 48/36 oraz części

działek nr 53/4 i 29/171 obr. 57 Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej w celu urządzenia skweru z

małą  architekturą  i  placem  zabaw,  z  uwzględnieniem  chodnika  i  zachowaniem  zieleni

istniejącej oraz pozostawieniem ww. terenu jako ogólnodostępnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
      Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

Zbigniew Kożuch



Uzasadnienie:
Po ponownym przeanalizowaniu materiałów dotyczących sprawy postanowiono zaopiniować
pozytywnie możliwość wydzierżawienia działek j.w. Inwestor posiada ważne pozwolenie na
budowę.


