
 

 

Porządek obrad 

XXIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) 

w dniu  6 października 2020 r. godz. 18:30 

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/ 

 

 

 

 

1. Otwarcie   sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy XII 

4. Projekty uchwał : 

 

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok. 

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok. 

Druk nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury)w sprawie : zmiany organizacji ruchu na wyjeździe z 

ulicy Jerzmanowskiego na ul. Wielicką w Krakowie.  

 

 Druk Nr 4  (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: oznakowania pierwszeństwa przejazdu  na 

skrzyżowaniu ulic Ściegiennego z ulicą Kozietulskiego. 

 

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury ) w sprawie: opinii wielowariantowej koncepcji 

odtworzenia ulicy Smolarzy w Krakowie, na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach. 

 

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu tablic informacyjnych zlokalizowanych      

na działkach   nr: 101/1 i  145/9 obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, realizowanych w 

ramach zadania „Dzielnicowy Szlak Pamięci” . 

 

Druk nr 7 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” 

w 2020 roku. 

 

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie postulatów i propozycji do Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim” 

Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie utworzenia wybiegu dla psów na osiedlu Rżąka 

 5. Wolne wnioski 

6. Ogłoszenia i komunikaty 

7. Zakończenie sesji 



 

 

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 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  

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

 

§ 1. 

 

W załączniku do uchwały Nr XXI/306/2020 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   z dnia 

1 lipca 2020 r. w dziedzinie A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE 

STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY zmienia się zakres rzeczowy zadań jak poniżej  

z 

 

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, 

KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA 

WŁASNE GMINY 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

3. Samorządowe Przedszkole Nr 36- wykonanie bezpiecznej 

nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw, wymiana części 

urządzeń  i inne prace remontowe 

30 000 zł MCOO/P 36 

7. Samorządowe Przedszkole Nr 154- zabezpieczenie skarpy w 

ogrodzie przedszkolnym od strony ulicy Kurczaba ( w tym: 

wytyczenie granicy działki, wykonanie nowego ogrodzenia, 

zabezpieczenie części skarpy, likwidacja tymczasowego 

ogrodzenia)  i inne prace remontowe 

30 000 zł 
MCOO/P 

154 

4. Samorządowe Przedszkole Nr 49- zagospodarowanie terenu 

przy placu zabaw i inne prace remontowe 
30 000 zł MCOO/P 49 

 

na  

 

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, 

KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA 

WŁASNE GMINY 

kwota 
Jednostka 

realizująca 



3. Samorządowe Przedszkole Nr 36- wykonanie bezpiecznej 

nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw wraz  wymianą 

części urządzeń   

30 000 zł MCOO/P 36 

7. Samorządowe Przedszkole Nr 154- zabezpieczenie skarpy w 

ogrodzie przedszkolnym od strony ulicy Kurczaba ( w tym: 

wytyczenie granicy działki, wykonanie nowego ogrodzenia, 

zabezpieczenie części skarpy, likwidacja tymczasowego 

ogrodzenia)   

30 000 zł 
MCOO/P 

154 

4. Samorządowe Przedszkole Nr 49- modernizacja i 

zagospodarowanie terenu przy placu zabaw  
30 000 zł MCOO/P 49 

 

§ 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 2        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. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę  32 333 zł  na zadaniu przyjętym uchwałą Nr  

XVIII/285/202 Rady Dzielnicy XII  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  do kwoty jak w tabeli poniżej 

w następujący sposób 

, z: 

B) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI 

JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI kwota 
Jednostka 

realizująca 

7. Remont dróg i chodników wg wskazań 103 667 zł ZZM  

 a kwotę zmniejszaną  32 333 zł przeznacza się na 

I 

I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 

DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OSWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY 

SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

KS Kolejarz-Prokocim – zakupy, remont oraz realizacja usług wg 

wskazań klubu 
10 000 zł ZIS 

Filia nr 44 Biblioteki Kraków, przy ul. Spółdzielców 3- 

dofinansowanie zakupu folii do oprawy książek 
1 000 zł 

Biblioteka 

Krakó1)w 

ZSS Nr 3- zakup materiałów i wyposażenia 7 333 zł MCOO/ZSS 3 

II 

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH 

ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH 

PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 – dofinansowanie 

remontu parkietu 
6 000 zł IŻS nr 20 

Przedszkole Samorządowe Nr 176- doposażenie ogrodu 

przedszkolnego 
9 000 zł 

MCOO/P 

176 

§ 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 3       Projekt komisji infrastruktury 

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany organizacji ruchu na wyjeździe z ulicy Jerzmanowskiego na ul. Wielicką w 

Krakowie.  

Na podstawie § 3 pkt 3  lit.  g   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 do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o zmianę organizacji ruchu na 

wyjeździe z ulicy Jerzmanowskiego na  ulicę Wielicką poprzez zmianę oznakowania i 

umożliwienie  wyjazdu z ulicy Jerzmanowskiego na ulicę Wielicką ( w kierunku Wieliczki) 

dwoma pasami ruchu zgodnie z załącznikiem graficznym. 

  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

W imieniu komisji: 

       

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 



Obecnie wyjazd z ul. Jerzmanowskiego na ul. Wielicką ( w kierunku Wieliczki) możliwy jest tylko z 

jednego pasa ruchu. Drugi pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie do skrętu w prawo, w kierunku 

centrum miasta. Wprowadzenie wyżej zaproponowanego rozwiązania ograniczy emisję spalin w tym 

rejonie miasta , przyczyni się do rozładowania zatoru tworzącego się bardzo często w godzinach 

porannych i popołudniowych aż do skrzyżowania ulic: Jerzmanowskiego/Kurczaba. Rozwiązanie nie 

generuje dużych kosztów, ponieważ nie zakłada zmiany sygnalizacji świetlnej. 

Druk nr 4       Projekt komisji infrastruktury 

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

w sprawie: oznakowania pierwszeństwa przejazdu  na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego z ulicą 

Kozietulskiego. 

Na podstawie § 3 pkt 3  lit.  g   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 do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o ustawienie znaku pierwszeństwa 

przejazdu   na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego z ulicą Kozietulskiego. 

  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

W imieniu komisji: 

       

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

Uzasadnienie: 

Obecnie  ul. Ściegiennego z ulicą Kozietulskiego nie jest oznakowane. Często dochodzi do wymuszeń 

w pierwszeństwie przejazdu. Oznakowanie tego skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w 

tym rejonie osiedla. 



 

 

 

 

Druk Nr 5       Projekt komisji infrastruktury 

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

w sprawie: opinii wielowariantowej koncepcji odtworzenia ulicy Smolarzy w Krakowie, na 

odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach. 

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. 

 

Opiniuje się    pozytywnie wielowariantową koncepcję odtworzenia ulicy Smolarzy w 

Krakowie, na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach. 

   

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

W imieniu komisji: 

       

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 



 

 

 

Druk nr 6                                Projekt zarządu 

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

w sprawie: opinii projektu tablic informacyjnych zlokalizowanych      na działkach   nr: 101/1 

i  145/9 obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, realizowanych w ramach zadania 

„Dzielnicowy Szlak Pamięci” . 

 

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  (t. j. Dz. 

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

 

 

§ 1. 

 

Opiniuje się      projekt tablic informacyjnych zlokalizowanych      na działkach   nr: 101/1 i  

145/9 obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, realizowanych w ramach zadania 

„Dzielnicowy Szlak Pamięci”. 

                

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

W imieniu komisji: 

       

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 



Projekt realizowany na wniosek Gminy Miejskiej Krakó2)w – Wydziału ds. Turystyki UMK, 

ma na celu upamiętnienia miejsc związanych z martyrologią a zwłaszcza wywózkami do 

obozów koncentracyjnych ludności polskiej i pochodzenia żydowskiego w okresie II wojny 

światowej.  

Druk nr 7                                 Projekt zarządu 

Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia  2020 r. 

 

 

w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku. 

  

Na podstawie §  69 ust. 1 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  (t. j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5474) Rada Dzielnicy XII uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian w ramach środków finansowych na Obsługę 

Dzielnicy XII w 2020 roku:  

1/ przeniesienie środków w wysokości 87 zł z § 4270 „Zakup usług remontowych” do  

 § 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”    

2/ przeniesienie  środków  3)w  wysokości  300  zł  z  §  4270 „Zakup usług remontowych”  do    

    § 4260 „Zakup energii”  

3/ przeniesienie środków w wysokości 45 zł z § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług   

    Telekomunikacyjnych” do § 4260 „Zakup energii” 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

            Bieżanów-Prokocim 

                       

                   Zbigniew Kożuch 

 

Uzasadnienie: 



Przeniesienie środków umożliwi pokrycie bieżących wydatków. 

 

 

Druk nr 8                                Projekt zarządu                          

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

w sprawie postulatów i propozycji do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru „Nowy Prokocim” 

Na podstawie § 3 pkt 3  lit. f    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 BP-02-1.6721.395.2020  z dnia 23 

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

 

§ 1. 

           Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa 

Uchwały Nr XLIV/1160/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim”  głasza   następujące 

postulaty odnośnie sposobu zagospodarowania wyżej wymienionego obszaru:  

 

1/ zagospodarowanie terenu pod kątem zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej zgodnie z 

dokumentem przyjętym Zarządzeniem Nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 

2019 r. w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 

2019-2030, z kategoryzacją jako strefa A (zieleniec ul. Ściegiennego – Teligi) : działki usytuowane w 

rejonie ulic Teligi, Ściegiennego, Republiki Korczakowskiej, (nr działek 341/1, 342/3, 333/5, 330/22)   

 

2/ przeznaczenie terenu jako teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod parki, 

skwery, zieleńce jak poniżej: 

a) Działki usytuowane pomiędzy ul. Konrada Wallenroda a Parkiem Lilli Wenedy;  

b)Działka 213/66, 225/6 zlokalizowana w rejonie ul. Lilli Wenedy;  

c)Działki 411/34, 411/35 zlokalizowane przy ul. Teligi;  

d)Działka 423/5 zlokalizowana pomiędzy ul. Republiki Korczakowskiej oraz Ściegiennego;  

e)Działki 254/6, 251/1, 263/6 zlokalizowane przy ul. Konrada Wallenroda; 

f)Działka 405/5 zlokalizowana między ul. Kurczaba 2 i 4;  

g)Działka 406/1 zlokalizowana w części wewnętrznej bloków przy ul. Kurczaba  12,14,16,18, 

h)Działka 407/14 zlokalizowana przy w okolicy basenu przy ul. Kurczaba a blokiem przy ul. 

Kurczaba 37;  

i) Działki 308/68, 308/63, 303/12, 300/12, 300/3 zlokalizowane w rejonie Kościoła pw. Miłosierdzia 

Bożego a blokiem przy ul. Teligi 10;  

j) Działki 304/3, 305/35 - ogródek jordanowski przy ul. Kurczaba/Teligi. 

 



3/ przeznaczenie terenu jako ciągu pieszo-rowerowego: działka 395/7 zlokalizowana wzdłuż ul. 

Wielickiej    

4/ przeznaczenie terenu w części jako teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 

parki, skwery, zieleńce i w części jako teren parkingowy : działka 405/3 zlokalizowana przy ul. 

Kurczaba 4 i 8;  

 

5/ terenu jako teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publiczne dostępne parki. 

Teren objęty MPZP Etap A144 : Działka 354/59 – teren zielony zlokalizowany przy ul. Kurczaba; 

 

 

6/  jako teren parkingowy oraz ciąg pieszy:  

a) działki 406/5, 406/1 zlokalizowane między ul. Kurczaba 16 a punktem pocztowym przy ul. 

Jerzmanowskiego 44;   

b) działka 406/2 zlokalizowana między sklepem Mila przy ul. Jerzmanowskiego a blokiem przy ul. 

Kurczaba 18; Działka 407/24 zlokalizowana przy ul. Teligi 24; 

 

7/ jako teren wyłącznie o funkcji usługowej (bez funkcji mieszkaniowej) : działka 308/61 

zlokalizowana między Spółdzielnią Mieszkaniową Nowy Prokocim, a Samorządowym Żłobkiem przy 

ul. Kurczaba 21  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

    

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 



Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy 

Prokocim” wpłynie na ochronę terenu przed całkowitą zabudową mieszkaniową.  

Druk nr 9                                Projekt zarządu                          

 

     Uchwała Nr /2020 

Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 

z dnia 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie utworzenia wybiegu dla psów na osiedlu Rżąka 

Na podstawie § 3 pkt 3  lit. g    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 BP-02-1.6721.395.2020  z dnia 23 

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

 

 

§ 1. 

Wnioskuje się do Zarządu Zieleni Miejskiej o analizę możliwości realizacji zadania pn. 

„Wybieg dla psów na osiedlu Rżąka na działkach nr 80/2, 78/25 obręb 58 , pomiędzy ulicą 

Wielicką a ul. Czerwiakowskiego w Krakowie”.  

             

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                

    

Przewodniczący:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 



Obecnie na osiedlu Rżąka posiadacze czworonogów wyprowadzają swoich pupili na spacer w okolicach 

parku Rżąka oraz na małe skwery zielone pomiędzy blokami, gdzie bawią się dzieci i wypoczywają 

mieszkańcy.  

 


