
 
 

 

               Kraków, 17 lipca 2018 r. 

 

 

 Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na 

dzień 26 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 19.00 w siedzibie Dzielnicy VI Bronowice przy  

ul. Zarzecze 124A. 

 

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Ustalenie porządku obrad, 

2. Przyjęcie protokołu sesji LII, 

3. Opinia w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami 

podziemnymi przy ul. Balickiej w Krakowie, druk nr 397, 

4. Opinia w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi 

przy ul. Balickiej w Krakowie, druk nr 398, 

5. Opinia w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi 

przy ul. Balickiej w Krakowie, druk nr 399, 

6. Opinia w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Lea w Krakowie, 

druk nr 400, 

7. Opinia w sprawie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa 

określających organizację i zakres działania dzielnic, druk nr 401, 

8. Opinia w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie 

przy ul. Armii Krajowej, druk nr 402, 

9. Opinia w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, druk nr 

403, 

10. Opinia w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska przed polami 

elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022”, druk nr 404, 

11. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 

Bronowice na rok 2018, druk nr 405, 

12. Rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na 

rok 2019, druk nr 406, 

13. Zmiana Uchwały Nr XLVII/341/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25.01.2018 r. 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 

planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2018-2019, 

druk nr 407, 



14. Zmiana Uchwały Nr XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25.01.2018 r. 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 

planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2018-2019, druk 

nr 408, 

15. Oświadczenia i komunikaty. 
 

 

 

 

 

  Z poważaniem, 
 

 

 

 

 

                       Przewodniczący Rady i Zarządu 

 Dzielnicy VI Bronowice  

 
        Bogdan Smok 


