Załącznik
do uchwały nr XXXIII/312/17 z dnia 30.03.2017 r.
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2016
Od stycznia do grudnia 2016 Zarząd pracował w niezmienionym składzie: Przewodniczący Andrzej
Buczkowski, Z-ca Marcin Permus, Członkowie Zarządu: Piotr Dominik, Magdalena Dziedzic, Alina
Nowicka.
W roku 2016 Zarząd obradował łącznie na 56 posiedzeniach.
Przedmiotem działania Zarządu były przede wszystkim sprawy w zakresie sprawnego
funkcjonowania Rady, obsługi korespondencji oraz realizacja obowiązków wynikająca z zapisów
Statutu Dzielnicy XVI Bieńczyce, a w szczególności: przygotowanie projektów uchwał oraz
realizacja uchwał, przygotowanie projektów planu finansowego wraz z wykonaniem planu,
koordynacja działań w zakresie współdziałania z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami
miejskimi przy realizacji zadań, umożliwienie pełnienia dyżurów przez Radnych Miasta Krakowa.
Ponadto w biurze odbywały się stałe dyżury Przewodniczącego. Wnioski oraz uwagi składane przez
mieszkańców były rozpatrywane i w miarę możliwości na bieżąco realizowane.
W omawianym okresie Zarząd przygotował 12 sesji, na których przedstawił 109 projektów uchwał.
Projekty uchwał dotyczyły zadań Dzielnicy, przede wszystkim ustalania i realizacji zadań
budżetowych w zakresie, których Dzielnica posiada kompetencje decyzyjne, wydawania opinii
i wnioskowania do organów miasta dotyczących np. najmu lokali, wydawania opinii do wniosków
o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji na terenie Dzielnicy XVI, wskazywania uwag do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Zarząd na swych posiedzeniach podjął 101 uchwał,
w tym:
- 77 uchwał delegowania członków rady dzielnicy do udziału w komisjach: przetargowych, odbioru
robót, gwarancyjnych przeglądów wykonanych prac, przeglądów placówek oświatowych,
konkursowych – wyborów dyrektorów placówek oświatowych,
- 24 uchwały w sprawie wydania opinii jako odpowiedź na wniosek skierowany przez Urząd Miasta
Krakowa oraz miejskie jednostki, w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi przez Radę.
W ciągu roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach, organizowanych
z własnej inicjatywy lub na zaproszenie:
- z miejskimi jednostkami – w tym: z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem
Infrastruktury Sportowej, Zespołem Ekonomiki Oświaty, Zarządem Zieleni Miejskiej, a także Strażą
Miejską i Policją. Głównym celem tych spotkań była realizacja zadań remontowych
i inwestycyjnych, a także wynikających z Budżetu Miasta Krakowa, a realizowanych na terenie
Dzielnicy. Zarząd pracował również nad poprawą bezpieczeństwa w dzielnicy.

- z V-ce Wojewodą Małopolskim Józefem Gawronem w sprawie oczyszczenia wody Zalewu
Nowohuckiego,
- z Radnymi Miasta Krakowa,
- z dyrektorami palcówek oświatowych oraz domem kultury w zakresie przygotowania listy zadań
oraz organizacji wspólnych imprez,
- z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, m. in. Wydziału Architektury i Urbanistyki, Biura
Planowania Przestrzennego, Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Edukacji, Wydziału
Sportu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Mieszkalnictwa,
- z Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych w celu realizacji
wspólnych zadań,
W ciągu roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach, organizowanych
z własnej inicjatywy lub na zaproszenie:
- z mieszkańcami Dzielnicy,
- z przedstawicielami innych instytucji, w tym organizacji pozarządowych.
Przewodniczący brał udział w konwentach Przewodniczących organizowanych przez Urząd Miasta
Krakowa. Zarząd przygotował stoisko Dzielnicy XVI Bieńczyce na Dni Magistratu, które odbyły się
5 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa, a także namiot Dzielnicy XVI Bieńczyce na obchody XXV
– lecia Dzielnic Krakowa, które odbyły się 1 października na Rynku Głównym. Zarząd wspólnie
z MDK im. J. Korczaka przygotował festyn rodzinny „ Spotkania Bieńczyckie”.

Udział przedstawicieli Rady Dzielnicy XVI w delegacjach w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:
Imię i Nazwisko Radnego
Robert Adamek
Urszula Aksamit
Kamil Bartosik
Zygmunt Bińczycki
Andrzej Buczkowski
Piotr Dominik
Magdalena Dziedzic
Sławomir Góra
Jan Jarosz
Grzegorz Król
Antoni Konstanty
Agnieszka Łoś
Alina Nowicka
Zdzisław Pawiński
Marcin Permus
Renata Połomska
Stanisława Romanik
Zofia Strojek
Wiesław Szczurek
Marek Wawrzynkiewicz
Maria Teresa Zaremba Piwowarska

Rok 2016
10
10
11
8
0
0
0
6
0
12
11
11
0
11
0
10
11
12
11
9
11

Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań Dzielnicy w ramach środków wydzielonych do jej
dyspozycji oraz z realizacji planu finansowego dzielnicy stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.

Załącznik do Sprawozdania Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2016 r.
Realizacja zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2016 r.

