
Porządek obrad
LI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 28 sierpnia  2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie LI  sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów   z XLVIII i  XLIX sesji Rady Dzielnicy XII 
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 5  (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 9 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 12 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 13 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 14 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 15 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 16 (projekt  k.  architektury) w sprawie: opinii  odnośnie zmiany umowy dzierżawy na
nieruchomości usytuowanej na części działki nr 508/4 obręb 53- Podgórze przy ul. Snycerskiej 23 A
w Krakowie.
Druk Nr 17  (projekt k. architektury) w sprawie: opinii odnośnie zmiany okresu obowiązywania
umów dzierżawy działki nr 467 obręb 53 jedn. ewidencyjna Podgórze stanowiącej Plac 650 lecia
Prokocimia 
 Druk Nr 18  (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2018 rok.
Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie
do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Braterskiej.
Druk nr 20  (projekt zarządu) w sprawie: montażu progów zwalniających na ul.  Mała Góra na
wysokości bl. 14 oraz na ulicy Bogucickiej.
5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji. 



Druk nr 1 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   pomieszczenia tymczasowego

położonego    w budynku przy ul. Wolskiej 6  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.101.2017.AN z

dnia 15 czerwca  2018 r.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 



Druk nr 2 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 5 w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.263.2018.AJ z

dnia 22 czerwca  2018 r.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 3 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego     w  budynku  przy  ul.  Facimiech  18   w  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-

02.7123.307.2018.AJ z dnia 27 czerwca  2018 r.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 4 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 3  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.182.2018.AJ z

dnia 27 czerwca  2018 r.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:



Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 5 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 5  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.249.2018.AJ z

dnia 2 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 



Druk nr 6 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 5  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.552.2018.AJ z

dnia 6 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 7 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego     w  budynku  przy  ul.  Działkowa  24   w  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-

02.7123.488.2018.AJ z dnia 6 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 8 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 9  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.224.2018.AJ z

dnia 6 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:



Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 9 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego     w  budynku  przy  ul.  Ludwika  Rydygiera  12   w  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-

10.7123.504.2018.AJ z dnia 6 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 



Druk nr 10 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) 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-10.7123.519.2018.AJ

z dnia 17 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 

Druk nr 11 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego     w  budynku  przy  ul.  Leonida  Teligi  12   w  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-

02.7123.520.2018.AJ z dnia 18 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 
Druk nr 12 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Wolskiej 6  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.511.2018.AJ z

dnia 17 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:



Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 
Druk nr 13 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Wolskiej 4  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.567.2018.AJ z

dnia 17 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek



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. 
Druk nr 14 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Okólnej 13  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.527.2018.AJ z

dnia 17 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 
Druk nr 15 Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018



Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
z dnia 2018 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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje    się    pozytywnie    ponowne   zawarcie    umowy   najmu   lokalu   socjalnego

położonego    w budynku przy ul. Opalowej 4  w Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.549.2018.AJ

z dnia 27 lipca   2018 roku.).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:
Przewodnicząca Barbara Frączek

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. 
Druk nr 16 Projekt kom. architektury

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 r.

w sprawie: opinii odnośnie zmiany umowy dzierżawy na nieruchomości usytuowanej na części 
działki nr 508/4 obręb 53- Podgórze przy ul. Snycerskiej 23 A w Krakowie.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit  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 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo GS-06.72243-3-140/02 z dnia 6 lipca 2018 r.
Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje   się    pozytywnie   zmianę umowy dzierżawy na nieruchomości usytuowanej na części

działki nr 508/4 obręb 53 jedn. ewidencyjna Podgórze o pow. 0,0470 ha położonej u zbiegu ulic

Prostej i Snycerskiej .



§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Obecnie część działki nr 508/4 jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w dniu 30.08.2011 r.
na  czas  nieokreślony  z  przeznaczeniem  do  użytkowania  na  cele:  usługi  –Zakład  Mechaniki
Pojazdowej,  skład,  droga dojazdowa wraz z placem manewrowym, zieleń.  Dzierżawca wnosi o
zmianę umowy dzierżawy w celu usytuowania w miejscu istniejącego budynku nowego obiektu
parterowego,  niepodpiwniczonego, konstrukcja stalowa szkieletowa obita  płytami systemowymi.
Zmiana  wynika  konieczności  dostosowania  budynku  usługowego  do  wchodzących  w  życie
przepisów .
Druk nr 17 Projekt k. architektury

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 r.

w sprawie: opinii odnośnie zmiany okresu obowiązywania umów dzierżawy działki nr 467 obręb 53
jedn. ewidencyjna Podgórze stanowiącej Plac 650 lecia Prokocimia 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit   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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje   się    pozytywnie zmianę okresu obowiązywania umów dzierżawy działki nr 467 obręb
53 jedn. ewidencyjna Podgórze stanowiącej Plac 650 lecia Prokocimia   na czas oznaczony 20 lat.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:
Działka  nr  467  została  wydzierżawiona  właścicielom obiektów handlowo-  usługowych  na  niej
usytuowanych na podstawie umów dzierżaw zawartych na czas nieoznaczony. W związku z tym, że
budynki handlowo – usługowe na przedmiotowym terenie mają już ok. 26 lat, dzierżawcy wystąpili
o rozpatrzenie możliwości zmiany okresu obowiązywania umów dzierżawy na czas oznaczony 20
lat, uzasadniając swój wniosek zamiarem poprawy stanu technicznego i wizualnego tych obiektów. 

Druk Nr 18
Uchwała Nr /2018

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
z dnia  2018 r.

w  sprawie:  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji  Dzielnicy  XII
Bieżanów-Prokocim  na 2018 rok.

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 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§  1.  Zmniejsza  się  wysokość  środków  o  kwotę  6  500  zł   na  zadaniu  przyjętym  Uchwałą  Nr
XXXVI/487/2017  Rady Dzielnicy  XII   z  dn.  04.07.2017  r.  do  kwoty  jak  w  tabeli  poniżej  w
następujący sposób:
J)  WSPÓŁPRACA  Z  ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJACYMI NA OBSZARZE
DZIELNICY

kwota Jednostka realizująca

2. Organizacja lokalnych imprez sportowo- rekreacyjnych w 
formie  Otwartego Konkursu Ofert 13 500 zł

Wydz.
Sportu

a kwotę zmniejszaną  6 500 zł przeznacza się na następujące zadania:

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

kwota
Jednostka
realizująca

Przedszkole nr 176- zajęcia edukacyjne dla dzieci 1 000 zł MCOO
§ 2.  Zmniejsza  się  wysokość  środków  o  kwotę  7  750  zł   na  zadaniu  przyjętym  Uchwałą  Nr
XLIV/608/2018  Rady Dzielnicy XII   z  dn. z  dn.  6.02.2018.  do kwoty jak  w tabeli  poniżej  w
następujący sposób:
C)  BUDOWA,  MODERNIZACJA,  PRACE
REMONTOWE:  MIEJSKIEJ  INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

kwota Jednostka realizująca

Zadania inwestycyjne
7. Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII

92 250  zł ZIKiT

a kwotę zmniejszaną  7 750 zł przeznacza się na następujące zadanie:



§  3.  Zmniejsza  się  wysokość  środków  o  kwotę  2  679  zł   na  zadaniu  przyjętym  Uchwałą  Nr
XXXVI/487/2017  Rady Dzielnicy  XII   z  dn.  04.07.2017  r.  do  kwoty  jak  w  tabeli  poniżej  w
następujący sposób:
C)  BUDOWA,  MODERNIZACJA,  PRACE
REMONTOWE:  MIEJSKIEJ  INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

kwota Jednostka realizująca

Kontynuacja budowy parkingów na osiedlu Rżąka, 97 321 zł ZIKiT
a kwotę zmniejszaną   2 679 zł przeznacza się na następujące zadanie:

§ 4. Przenosi się środki  nierozdysponowaną na zadaniu „Budżet obywatelski” w wysokości  13 400
zł  na dofinansowanie  następujących zadań zadania j.n. :

kwota
Jednostka
realizująca

§ 5. Rozszerza  się zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą XLVI/638/18 Rady Dzielnicy XII
z dnia z dn. 10.04.2018 r. w następujący sposób:
z:
A. PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI  ORAZ ŻŁOBKÓW kwota

Jednostka
realizująca

20. ZSO Nr 12- remontu wiaty  znajdującej się na terenie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz wycinki drzew 
wokół wiaty

11 444 zł ZSO Nr 12

na
A. PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI  ORAZ ŻŁOBKÓW kwota

Jednostka
realizująca

20. ZSO Nr 12- remont wiaty  znajdującej się na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 12, wycinka  drzew wokół wiaty 
oraz remont posadzki

11 400 zł ZSO Nr 12

§ 6. Przeznacza się środki zabezpieczone Uchwałą XXXVI/487/2017  Rady Dzielnicy XII z dn.
04.07.17. na zadanie 
D) BUDOWA, 
MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE:
OSIEDLOWEJ 

kwota Jednostka realizująca



INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ I 
REKREACYJNEJ
3b. KS Kolejarz-Prokocim- zakup drabiny 1 000 zł ZIS

na zadanie j.n.
D) BUDOWA, 
MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE:
OSIEDLOWEJ 
INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ I 
REKREACYJNEJ

kwota Jednostka realizująca

1 000 zł ZIS
KS Kolejarz-Prokocim- zakup farby

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Druk nr 19 Projekt zarządu

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 r.

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa 
na rok 2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterskiej.

Na podstawie § 3 pkt. 3 lit   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 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

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

2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterskiej oraz modernizacja ulicy”

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Koszt realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterskiej oraz modernizacja
ulicy” przekracza możliwości finansowe Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Budowa kanalizacji
uchroni posesje przy ulicy Braterskiej  przed ciągłym zalewaniem przez wody opadowe.

Druk nr 20 Projekt zarządu

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 2018 r.

w sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Mała Góra na wysokości bl. 14 oraz na ulicy
Bogucickiej.

Na podstawie § 3 pkt. 3 lit   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 z późn. zm. ).Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o montaż progów

zwalniających na ul. Mała Góra na wysokości bl. 14 oraz na ulicy Bogucickiej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Budowa progów zwalniających wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na ww. ulicach.




