
 
Druk nr 1                                                                                                             Projekt uchwały zarządu  

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim  na 2020 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  

(t. j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W paragrafie 1 Uchwały Nr XXI/308/2020 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 

1 lipca 2020 r. dokonuje się korekty zapisu poprzez zmniejszenie kwoty w dziedzinie C) 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG 

GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ na zadanie „Remonty dróg i chodników wg 

wskazań” jednostka realizująca ZDMK  z kwoty 264 720 zł do kwoty  199 720 złotych. 

§ 2. Zmienia się zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą Nr XX/298/2020 z dnia 9 

czerwca 2020 r. zgodnie z poniższym zestawieniem: 

z 

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, 

KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA 

WŁASNE GMINY 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

Samorządowe Przedszkole nr 49- remont wg wskazań dyrekcji 7 000 zł MCOO/P 49 

Na  

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, 

KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA 

WŁASNE GMINY 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

Samorządowe Przedszkole nr 49- wykonanie instalacji 

klimatyzacyjnej 
7 000 zł MCOO/P 49 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

              Bieżanów-Prokocim 

                Zbigniew Kożuch 

Uzasadnienie: 

Uchwała podjęta zgodnie z kompetencjami statutowymi. 



Druk nr 2        Projekt uchwały zarządu  

 

Uchwała Nr  

Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 

z dnia  

 

w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa 

określających organizację i zakres działania dzielnic. 

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. b w zw. z  § 163 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w  

Krakowie  (t. j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) Rada Dzielnicy XII uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie/negatywnie/z uwagami projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-

Prokocim  stanowiący załącznik nr 1 do uchwały XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia   10 czerwca 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w  Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

              Bieżanów-Prokocim 

 

                Zbigniew Kożuch 

 

 

Uzasadnienie: 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa pismem o syg. BR 03.0004.61.2020 z dnia 21 lipca 

2020 r. zwrócił się do Rady Dzielnicy o wydanie opinii projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy 

XII Bieżanów-Prokocim. 

 

 



Druk nr 3        Projekt uchwały zarządu  

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim  na 2021 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. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę  2 500 zł  w dziedzinie M) ŚRODKI 

NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA) do kwoty jak poniżej :  

 

M) ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA) kwota 
Jednostka 

realizująca 

 92 762 zł  

 

a kwotę zmniejszaną 2 500  zł przeznacza się na dofinansowanie zadania  

F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA 

GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY 

KRAKÓW" 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

1. Komisariat Policji VI-  samochód osobowy segmentu B w 

wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50- 

„sponsoring” 

2 500 zł OC 

 

Całkowita kwota zabezpieczona na zadanie jw. wynosi 30 000 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

              Bieżanów-Prokocim 

 

                Zbigniew Kożuch 

Uzasadnienie: 

Uchwała podjęta zgodnie z kompetencjami statutowymi. 



 

 

Druk nr 4        Projekt komisji architektury 

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1278/3 położonej w 

Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze  

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  w  Krakowie  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo : GS-01.6840.18.2020.ŁD3 Rada Dzielnicy 

XII uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 1278/3 o pow. 0,0045 

ha,   położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Jana 

Kozietulskiego celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o 

numerze  1056/3. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący komisji: 

                          Dawid Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Po wizji w terenie stwierdzono, że działka stanowi bardzo wąski pas zieleni, nie będący pasem 

drogowym drogi publicznej ul. Kozietulskiego. Sprzedaż nieruchomości przyczyni się do 

poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

 



 

 

Druk Nr 5                                                                                                               Projekt komisji architektury 

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego przy 

ulicy Jakubowskiego w Krakowie. 

Na podstawie § 3 pkt 4 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  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo AU-02-6.6733.144.2020.AGY z dnia 25 

czerwca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego 

obejmującą budowę dwóch budynków połączonych łącznikiem parkingu wielopoziomowego i 

uzupełniającego budynku szpitalnego z lądowiskiem dla helikopterów wraz złącznikiem z 

istniejącym budynkiem szpitala oraz obejmująca budowę budynku administracyjnego z 

garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem 

terenu, budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz ekranu akustycznego wzdłuż ul. 

Jakubowskiego na działkach nr 188, 112/14, 112/20 obr. 59 Podgórze przy ulicy 

Jakubowskiego w Krakowie. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  komisji: 

        Dawid Kwiatkowski 

 

Uzasadnienie: 

 



 

 

Druk nr 6        Projekt komisji architektury 

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków (17 budynków 

stanowiących 22 segmenty nadziemne) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami 

postojowymi przy ul. Telimeny i ul. Bieżanowskiej w Krakowie. 

Na podstawie § 3 pkt 4 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  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z dnia 24 

lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się negatywnie warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków (17 budynków 

stanowiących 22 segmenty nadziemne) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami 

postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu 

położonego na działkach nr 384, 383, 371/1, 130, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 127, 146, 126/1, 

126/2, 125, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150, 151/1, 

151/2, 151/3, 152/3, 152/4, 152/5, 154/3, 154/4, 154/5 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze, a także w 

zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach działek nr 370/1, 371/1, 

155/5, 158/23, 169/49, 169/47 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze w tym ze zjazdem z planowanej 

drogi (część działki nr 155/5 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze) na teren inwestycji przy ul. 

Telimeny i ul. Bieżanowskiej w Krakowie. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Komisji : 

  Dawid Kwiatkowski 

 

Uzasadnienie: 

 



 

Druk nr 7                                                                                                Projekt komisji infrastruktury 

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii dla projektu budowlanego przebudowy drogi ul. Słona Woda , przebudowy 

włączenia ul. Słona Woda do ulicy Kosocickiej oraz budowy zjazdu indywidualnego do 

inwestycji niedrogowej pn. : Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 

zabudowie bliźniaczej na działkach 316/2, 316/8, 311/2, 310/2, 338/5, 348/6, 161/9 obręb 60 

jedn. ewid. Podgórze oraz działce nr 1/11 obręb 58 jedn. ewid. Podgórze. 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit c uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z dnia 24 

lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się   pozytywnie projekt budowlany przebudowy drogi ul. Słona Woda , przebudowy 

włączenia ul. Słona Woda do ulicy Kosocickiej oraz budowy zjazdu indywidualnego do 

inwestycji nie drogowej pn. : Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 

zabudowie bliźniaczej na działkach 316/2, 316/8, 311/2, 310/2, 338/5, 348/6, 161/9 obręb 60 

jedn. ewid. Podgórze oraz działce nr 1/11 obręb 58 jedn. ewid. Podgórze. 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący komisji  

Adrian Malik  

 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 



 

Druk Nr 8       Projekt komisji infrastruktury 
 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii projektu budowlanego dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Agatowej w 

Krakowie w ramach zadania pn. Koncepcja obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej 

budowy szkoły Podstawowej na os. Złocień w zakresie rozbudowy ul. Agatowej na odc. od ul. 

Domagały do ul. Półłanki, 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit c uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z dnia 24 

lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się  pozytywnie   projekt budowlany dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Agatowej w 

Krakowie w ramach zadania pn. Koncepcja obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej 

budowy Szkoły Podstawowej na os. Złocień w zakresie rozbudowy ul. Agatowej na odc. od ul. 

Domagały do ul. Półłanki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący komisji  

Adrian Malik  

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 



Druk nr 9       Projekt komisji infrastruktury 
 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia przy ulicy 

Lipowskiego w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 

XII. 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit c uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z dnia 24 

lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się   pozytywnie dokumentację projektową oraz realizację budowy oświetlenia przy 

ulicy Lipowskiego w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie 

Dzielnicy XII” pod warunkiem uwzględnienia dodatkowego rozgałęzienia oświetlającego 

przystanek autobusowy.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący komisji  

Adrian Malik  

 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druk Nr 10      Projekt komisji ochrony środowiska 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii  dokumentacji projektowej placów zabaw przy ul. Kurczaba i ul. Lilii 

Wenedy. 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit  c   uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. 

U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z 

dnia 24 lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się    pozytywnie dokumentację  projektową  placów zabaw przy ulicach:  Kurczaba i  

Lilii Wenedy w Krakowie. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca komisji: 

 Elżbieta Matykiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Projekty zgodne z ustaleniami i wymaganiami architektonicznymi. Place zabaw są miejscami 

niezbędnymi na osiedlach liczących po kilkanaście tysięcy mieszkańców. 

 

 

 

 



Druk nr 11      Projekt komisji ochrony środowiska 
 

 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: opinii  projektu budowalnego wybiegu dla psów w parku Lilii Wenedy, na działkach 

nr 208/12, 210/8, 214/3 obr. 55 Podgórze. 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit   c    uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. 

U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) w odpowiedzi na pismo: AU-02-3.6730.2.391.2019.JPR z 

dnia 24 lipca 2020 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się    pozytywnie projekt budowalny wybiegu dla psów w parku Lilii Wenedy, na 

działkach nr 208/12, 210/8, 214/3 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca komisji: 

 Elżbieta Matykiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Projekt zgodny z ustaleniami. Starania radnych o budowę psiego wybiegu trwały kilka lat. 

Jest to inwestycja niezbędna dla mieszkańców dzielnicy. 

 



Druk nr 12  

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: budowy przejścia dla pieszych  

Na podstawie § 3 pkt 4 lit   c    uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII  w  Krakowie  (t. j. Dz. 

U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje: 

 

                                                                      § 1. 

Wnioskuje się i wyznaczenie i budowę przejścia dla pieszych w ul Mała Góra pomiędzy ul 

Smolenia a Gardowskiego  

                                                                             § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

W rejonie w/w ulicy odbywa się spory ruch pieszy oraz samochodowy . Budowa przejścia dla 

pieszych poprawi bezpieczeństwo 


