Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/130/2020
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2019
Od dnia 1 do 3 stycznia 2019 r. Zarząd Dzielnicy pracował w niezmienionym składzie:
przewodniczący Andrzej Buczkowski, z-ca Magdalena Dziedzic, członek Zarządu: Alina Nowicka,
jednocześnie był już wybrany nowy Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce VIII
kadencji Zygmunt Bińczycki. Dnia 3 stycznia 2019 roku Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce na wniosek
Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce VIII kadencji Zygmunta Bińczyckiego
wybrała nowy skład Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce: z-ca Magdalena Dziedzic, członkowie
zarządu: Robert Adamek, Urszula Aksamit i Marek Wawrzynkiewicz. Do dnia 31 grudnia 2019 roku
zarząd pracował w niezmienionym już składzie: przewodniczący Zygmunt Bińczycki, z-ca
Magdalena Dziedzic, członkowie Zarządu: Robert Adamek, Urszula Aksamit i Marek
Wawrzynkiewicz.
W roku 2019 Zarząd obradował łącznie na 71 posiedzeniach.
Przedmiotem działania Zarządu Dzielnicy XVI były przede wszystkim sprawy w zakresie
sprawnego funkcjonowania Rady Dzielnicy XVI, 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. Ponadto w biurze odbywały
się stałe dyżury przewodniczącego i członków Zarządu Dzielnicy XVI. Wnioski oraz uwagi składane
przez mieszkańców były rozpatrywane i w miarę możliwości na bieżąco realizowane.
W omawianym okresie zarząd przygotował 14 sesji, na których przedstawił 107 projektów
uchwał. Projekty uchwał dotyczyły zadań Rady Dzielnicy, przede wszystkim ustalania i realizacji
zadań budżetowych w zakresie, których Rady Dzielnicy posiada kompetencje decyzyjne, wydawania
opinii i wnioskowania do organów Miasta Krakowa dotyczących np. najmu lokali, wydawania opinii
do wniosków o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji na terenie dzielnicy, wnioskowania do
jednostek miejskich o realizację zadań na terenie dzielnicy np. w zakresie organizacji ruchu
drogowego.
Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Zarząd Dzielnicy na swych posiedzeniach podjął
151 uchwał, w tym:
- 67 uchwały delegowania członków Rady Dzielnicy XVI do udziału w komisjach: przetargowych,
odbioru robót, gwarancyjnych przeglądów wykonanych prac, przeglądów placówek oświatowych,
konkursowych – wyborów dyrektorów placówek oświatowych, w spotkaniach z pracownikami
jednostek miejskich

- 84 uchwały w sprawie wydania opinii jako odpowiedź na wniosek skierowany przez Urząd Miasta
Krakowa oraz miejskie jednostki, w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi Dzielnicy XVI
przez Radę Dzielnicy XVI.
W ciągu roku przedstawiciele Zarządu Dzielnicy uczestniczyli w wielu spotkaniach, organizowanych
z własnej inicjatywy lub na zaproszenie:
- z miejskimi jednostkami – w tym: z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, Zarządem Infrastruktury
Sportowej, Miejskim Centrum Obsługi Oświaty, Zarządem Zieleni Miejskiej, a także Strażą Miejską
i
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zadań
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i inwestycyjnych, a także wynikających z Budżetu Miasta, a realizowanych na terenie Dzielnicy
- z Radnymi Miasta Krakowa
- z dyrektorami placówek oświatowych oraz domów kultury w zakresie przygotowania listy zadań
oraz organizacji wspólnych imprez
- z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, m. in. Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Mieszkalnictwa, Wydziału Spraw
Administracyjnych, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Skarbu Miasta
- z zarządami spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w celu realizacji
wspólnych zadań
- z mieszkańcami dzielnicy
- z przedstawicielami innych instytucji, w tym organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Zygmunt Bińczycki brał udział w konwentach Przewodniczących
organizowanych

przez

Urząd

Miasta

Krakowa.

Zarząd
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z
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J. Korczaka przygotował festyn rodzinny „Spotkania Bieńczyckie”.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Zygmunt Bińczycki zorganizował dwa spotkania zespołu roboczego
mającego na celu znalezienie rozwiązania problemu zagospodarowania budynku użytkowanego
dotychczas przez MCOO. W skład zespołu weszli mieszkańcy Bieńczyc, poseł RP Ireneusz Raś, radni
Miasta Krakowa, radni Dzielnicy XVI. Efektem prac zespołu była decyzja Prezydenta Miasta
Krakowa o przeznaczeniu budynku na potrzeby Straży Miejskiej.
Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań Rady Dzielnicy w ramach środków wydzielonych do jej
dyspozycji oraz z realizacji planu finansowego Rady Dzielnicy stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2019 r.
Tabela: Realizacja zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2019 r.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
Zygmunt Bińczycki

Załącznik do sprawozdania Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2019 r.

Realizacja zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2019r.

NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ

Jednostka realizująca

PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW
SP nr 82 - wymiana ogrodzenia i inne prace remontowe

plan na
31.12.2019
700 590,00 zł

MCOO

80 000,00 zł

SP nr 86 -remont instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz inne prace remontowe
SP nr 92 - remont bieżący
SP nr 100 - remont bieżący
SP nr 101 - remont bieżący
SP nr 104 - remont bieżący

MCOO

8 000,00 zł

MCOO

8 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: wymalowano małą salę
7 925,00 zł gimnastyczną
Zadanie zrealizowane: wymalowano salę
8 000,00 zł i wymieniono wykładzinę

MCOO

8 000,00 zł

7 939,00 zł

65 000,00 zł

MCOO

7 730,00 zł

MCOO

65 000,00 zł

MCOO

8 000,00 zł

Przedszkole nr 120 - remont parkingu i inne prace remontowe

MCOO

65 000,00 zł

Przedszkole nr 142 - remont alejek w ogrodzie przedszkolnym z innymi pracami
remontowymi

MCOO

65 000,00 zł

MCOO

64 960,00 zł

Przedszkole nr 143 -2 etap remontu kuchni i inne prace remontowe

Zadanie zrealizowane: wymieniono wykładziny, wykonano
remont zaplecza sali gimnastycznej, wymalowano sale
79 974,00 zł lekcyjne, wymieniono drzwi wewnętrzne
Zadanie zrealizowane: wymalowano pomieszczenia
7 946,00 zł świetlicy

8 000,00 zł

MCOO

Przedszkole nr 117 – remont bieżący

Zadanie zrealizowane: wykonano remont ogrodzenia i inne
79 760,00 zł prace remontowe

MCOO

65 000,00 zł

Przedszkole nr 116 - wymiana drzwi wewnętrznych do sal, cyklinowanie parkietów i inne
prace remontowe

700 045,00 zł

80 000,00 zł

MCOO

Przedszkole nr 115 - remont bieżący

Opis wykonywanych prac

MCOO

Przedszkole nr 97 - wymiana i cyklinowanie parkietów oraz inne prace remontowe
Przedszkole nr 113 - prace remontowe w placówce

wykonanie na
31.12.2019

Zadanie zrealizowane: wymalowano sale

Zadanie zrealizowane: wymieniono
i wycyklinowano parkiety, wykonano inne prace
64 999,00 zł remontowe
Zadanie zrealizowane: wymieniono parkiety, pomalowano
64 999,00 zł sale, wymieniono drzwi i wykonano inne prace remontowe
7 725,00 zł

Zadanie zrealizowane: wymieniono wykładzinę PCV

Zadanie zrealizowane: wymieniono drzwi wewnętrzne do
64 994,00 zł sal, wycyklinowano parkiety
8 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: pomalowano pomieszczenia

64 980,00 zł Zadanie zrealizowane: wyremontowano parking
Zadanie zrealizowane: wyremontowano alejki w ogrodzie
64 999,00 zł przedszkolnym i wykonano inne prace remontowe
Zadanie zrealizowane: wykonano remont kuchni i inne
64 953,00 zł prace remontowe

Przedszkole nr 151 - cyklinowanie parkietów oraz inne prace remontowe
Żłobek nr 27 – remont bieżący

SP nr 104 - wymiana głównej rury wodnej i inne prace remontowe
Przedszkole nr 117 - malowanie pomieszczeń i inne prace remontowe

MCOO

64 900,00 zł

Żłobek nr 27

8 000,00 zł

MCOO
MCOO

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW

14 955,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł Zadanie zrealizowane: pomalowano pomieszczenia

Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych (budżet obywatelski V edycja
2018/2019 - całość środków na zadaniu 60 000 zł)
38 200,00 zł

491 200,00 zł
Zadanie zrealizowane: współfinansowanie ze środków
ZZM w kwocie 21 672 zł, wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej na siłowniach zewnętrznych na osiedlu
38 200,00 zł Jagiellońskim i osiedlu Kalinowym – 90 m2

Modernizacja istniejącego ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9 według
opracowanego projektu

ZZM
Żłobek nr 27 - pielęgnacja zieleni w ogrodzie żłobka
Dostawienie huśtawek na Plantach Bieńczyckich (nowe zadanie w ramach projektu
"Lawendowe Planty Bieńczyckie"
Przedszkole nr 120 - pielęgnacja zieleni
Przedszkole nr 97 - pielęgnacja zieleni w ogrodzie przedszkolnym

420 000,00 zł

420 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: współfinansowanie ze środków
ZZM w kwocie 31 410 zł; zakupiono i zamontowano: tunel
serpentyna (1 szt.); huśtawka bocianie gniazdo (1 szt.);
zestaw zabawowy dla dzieci młodszych (1 szt.); zestaw
zabawowy dla dzieci starszych (1 szt.); linarium (1 szt.);
karuzela 4 – ramienna
(1 szt.); urządzenia zabawowe na sprężynach (8 szt.);
huśtawki wahadłowe dla dzieci młodszych i starszych (po
1 szt.); wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku

Żłobek nr 27

9 000,00 zł

ZZM

20 000,00 zł

MCOO

2 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: wykonano pielęgnację zieleni w
9 000,00 zł ogrodzie żłobka
Zadanie zrealizowane: zamontowano huśtawki (2 szt.)
wraz z nawierzchnią bezpieczną z masy przerostowej i
20 000,00 zł żwiru
Zadanie zrealizowane: wykonano pielęgnację terenów
2 000,00 zł zielonych i przycinkę drzew

MCOO

2 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: wykonano pielęgnację zieleni w
2 000,00 zł ogrodzie przedszkolnym

7. Przedszkole nr 97 - pielęgnacja zieleni w ogrodzie przedszkolnym
Remont chodników i parkingów na terenie Dzielnicy XVI

Zadanie zrealizowane: wymieniono główną rurę wodną i
wykonano inne prace remontowe

15 000,00 zł

491 200,00 zł

ZZM

Zadanie zrealizowane: wykonano remont schodów,
64 897,00 zł wycyklinowano parkiety, wykonano remont pomieszczeń
Zadanie zrealizowane: wykonano remont bieżący
8 000,00 zł pomieszczeń

ZDMK

556 577,00 zł

556 572,00 zł

400 914,00 zł

400 909,00 zł

remont nawierzchni parkingów os. Przy Arce 10

Zadanie zrealizowane: koszt to 107 801,61 zł, wykonano
rozbiórkę i montaż krawężników na ławie – 90 mb;
rozbiórkę płyt/ ażurów – 110 m2; roboty ziemne i
podbudowę – 150 m2; nawierzchnię z tłucznia - 110 m2;
frezowanie nawierzchni bitumicznej - 480 m2; warstwę
wiążącą - 480 m2; warstwę ścieralną - 1330m2;
nawierzchnię z kostki - 25m2

remont nawierzchni parkingu os. Przy Arce 1

Zadanie zrealizowane: koszt to 102 438,35 zł, wykonano
rozbiórkę i montaż krawężników na ławie –212 mb;
rozbiórkę podbudowy betonowej – 403 m2; podbudowę z
kruszywa łamanego – 403 m2; nawierzchnię z kostki
betonowej - 403 m2, rozbiórkę i montaż chodnika z
odzysku - 16m2; nawierzchnię z asfaltu lanego – 75m2

remont chodnika w pasie drogowym ul. Urbanowicza w kierunku DH Wanda

Zadanie zrealizowane: koszt to 47 347,70 zł zł, wykonano
rozbiórkę i montaż krawężników na ławie –62 mb;
rozbiórkę kostki betonowej – 140 m2; rozbiórkę obrzeża
na ławie - 60 mb; roboty ziemne i podbudowę z tłucznia 140m2; asfalt lany – 65 m2

remont nawierzchni parkingu przed blokiem os. Przy Arce nr 12 ul. Obrońców Krzyża działka nr 223/10 obr. 8, jedn. ew. Nowa Huta

Zadanie zrealizowane: koszt to 75 722, 88 zł, wykonano
rozbiórkę podbudowy betonowej - 251 m2; rozbiórkę
krawężników na ławie betonowej –117mb; podbudowę z
kruszywa łamanego – 261 m2; nawierzchnię z kostki
betonowej -251 m2; krawężniki na ławie betonowej 117mb, rozebranie nawierzchni bitumicznej - 16m2;
nawierzchnię z asfaltu lanego - 16m2, rozścielenie ziemi
urodzajnej wraz z obsianiem – 35m2

os. Przy Arce ul. Ptaka - remont nawierzchni od bl. 19, w kierunku ul. Obrońców Krzyża

Zadanie zrealizowane: koszt to 29 035, 52 zł, wykonano
rozbiórkę podbudowy betonowej - 528m2; rozbiórkę
krawężnika na ławie betonowej – 311mb; podbudowę z
kruszywa kamiennego – 551m2; nawierzchnię z kostki
betonowej – 551m2; krawężnik betonowy na ławie z
oporem – 224mb; rozbiórkę nawierzchni bitumicznej –
833m2; rozbiórkę podbudowy betonowej - 762m2;
podbudowę z kruszywa łamanego - 762m2; nawierzchnię z
mieszanek bitumicznych – 835m2; zadanie
współfinansowane ze środków z programu „Nowa Huta
Dziś!” (kwota dofinansowania z programu „Nowa Huta
Dziś!” wyniosła 352 058 zł)

Zadanie zrealizowane: koszt to 38 563,30 zł, wykonano
rozbiórkę krawężnika na ławie - 51mb; rozbiórkę obrzeży 43mb; rozbiórkę chodnika z płyt betonowych - 112m2;
podbudowę z kruszyw łamanych - 78m2; chodnik z kostki
betonowej - 112m2; krawężnik betonowy na ławie – 51mb;
obrzeża trawnikowe betonowe - 89 mb; plantowanie terenu
- 113 m2; nawierzchnia z asfaltu lanego – 26 m2

remont chodnika wzdłuż ul. Andegaweńskiej

ZZM

83 000,00 zł

ZDMK

30 713,00 zł

Zadanie zrealizowane: wykonano remont alejki asfaltowej
w rejonie MDK im. Korczaka na terenie Plant
83 000,00 zł Bieńczyckich
Zadanie zrealizowane :opracowano dokumentację
30 713,00 zł projektową

34 300,00 zł

Zadanie zrealizowane: zadanie w trybie zaprojektuj i
wybuduj, postawiono 2 słupy, os. Kazimierzowskie i 1
34 300,00 zł słup, os. Przy Arce

Remonty na obszarze Plant Bieńczyckich: alejka przy kościele Św. Józefa, alejka wzdłuż
ogrodzenia MDK im. Korczaka, chodnika os. Strusia 7
Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę i budowa parkingu przy ul. Bogusza zadanie wieloletnie
Zakup i montaż lamp oświetlenia parkowego typu LED - zaprojektuj i wybuduj na
os. Kazimierzowskim 2 (2 szt.), os. Przy Arce 10 (1 szt.)
ZDMK
Dobudowa oświetlenia parkowego typu LED na os. Jagiellońskim 17 przy chodniku między
szkołami SP 86 i Liceum Sióstr Salezjanek - projekt - zadanie wieloletnie
ZDMK
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I
REKREACYJNEJ

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE,
SPORTOWE I REKREACYJNE

7 650,00 zł

7 650,00 zł

- zł

- zł

40 000,00 zł

39 976,00 zł

MDK im. J. Korczaka - organizacja imprezy "Spotkania Bieńczyckie"- Święto Dzielnicy
XVI
MDK im. J. Korczaka
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY
MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW"

Dofinansowanie wspólnie z Radą Dzielnicy XV i XVII m. Krakowa zakupu 2 pojazdów
osobowych nieoznakowanych segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie

Straż Miejska - III Oddział Nowa Huta - dofinansowanie działalności profilaktycznej

OC

SMMK

Zadanie zrealizowane: opracowano dokumentację
projektową

Zadanie zrealizowane: zorganizowano imprezę Spotkania
Bieńczyckie, środki wydatkowano na: opłacenie występów
artystów, ochronę imprezy, wynajem toalet, obsługę
techniczną i wynajem sceny, ZAIKS, usługo hotelowe,
drukowanie plakatów, zakup nagród i drobnych gadżetów

40 000,00 zł

39 976,00 zł

41 900,00 zł

38 907,00 zł

28 300,00 zł

Zadanie zrealizowane: 18 lutego 2019 roku podpisano
porozumienie z KMP, na mocy którego przekazano środki
finansowe na zakup radiowozów, zakupiono 2
25 322,00 zł nieoznakowane radiowozy

5 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody na konkursy i
turnieje (sprzęt sportowy i książki), zakupiono materiały
profilaktyczne (kamizelki odblaskowe, długopisy, opaski
4 985,00 zł odblaskowe, smycze, naklejki, kubki, książeczki)

Straż Miejska - III Oddział Nowa Huta - współfinansowanie zakupu urządzenia
wielofunkcyjnego
Straż Miejska - III Oddział Nowa Huta – dodatkowe patrole
DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SMMK

2 600,00 zł

SMMK

6 000,00 zł
133 000,00 zł

Przedszkole nr 151 - doposażenie bazy w sprzęt rehabilitacyjny
i komputerowy do wczesnego wspomagania
Przedszkole nr 151 - wycieczka turystyczna dla dzieci z grup integracyjnych

MCOO

10 000,00 zł

MCOO

2 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono urządzenie
wielofunkcyjne (zadanie współfinansowane z DZ.XIV,
2 600,00 zł DZ.XV, DZ.XVIII)
Zadanie zrealizowane: opłacono wynagrodzenie osobowe
6 000,00 zł za dodatkowe patrole
133 000,00 zł
Zadanie zrealizowane: zakupiono pomoce dydaktyczne,
zastawy edukacyjne oraz maty do wczesnego
10 000,00 zł wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych
Zadanie zrealizowane: opłacono koszty przewozu dzieci z
2 000,00 zł oddziałów integracyjnych

Likwidacja barier architektonicznych - remont chodników oraz remont przejść dla
pieszych:
a) remont chodnika , schodów i balustrady między Zespołem Szkół Gastronomicznych nr
1, a kościołem Arka Pana (dz. 201/4 obr. 9 NH część gminna działki i dz. 474 obr. 9 NH),
b) remont alejki od bloku os. Przy Arce 19 w kierunku ul. Kocmyrzowskiej,
c) remont łączników do bl. nr 16 w os. Albertyńskim od strony Al. Andersa,

Zadanie zrealizowane: wykonano remont chodnika,
schodów i balustrady pomiędzy ZSG nr 1, a kościołem
Arka Pana; wyremontowano alejki na osiedlu Przy Arce od
bloku 19; wyremontowano łączniki do bloku nr 16 na
osiedlu Albertyńskim od strony al. Andersa
ZZM

DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Program profilaktyki wad postawy u dzieci

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie - Oddział Chorób Wewnętrznych

Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

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

121 000,00 zł

121 000,00 zł

18 421,00 zł

18 421,00 zł

10 000,00 zł

8 421,00 zł
239 152,00 zł

SP nr 82 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

SP nr 82 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

MCOO

1 000,00 zł

SP nr 86 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

10 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: realizatorem programu wybranym
w ramach konkursu był NZOZ Krakowski Ośrodek
Diagnostyki Kręgosłupa s.c. Program zakończył się 6
grudnia 2019 roku. Z programu skorzystało 100 uczniów
(38 dziewcząt i 62 chłopców)

Zadanie zrealizowane: zakupiono urządzenie do kompresji
klatki piersiowej w razie rozległego zatrzymania krążenia
dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz zakup
dodatkowej aparatury medycznej: wózek na leki (1 szt.),
wózek oddziałowy (2 szt.), resuscytator (1 szt.) i inhalatory
8 421,00 zł (4 szt.)
238 111,00 zł
zadanie zrealizowane: zakupiono ławki gimnastyczne i
1 000,00 zł bloki startowe
1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody na konkursy
Zadanie zrealizowane: zakupiono papier ksero oraz
1 000,00 zł markery do tablic suchościeralnych

SP nr 86 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

SP nr 92 – zakupy

MCOO

MCOO

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły papiernicze
Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody w konkursach:
słuchawki, statuetki, puchary, kredki, plastelinę, ołówki,
995,00 zł wycinanki, temperówki, pisaki, notesy, długopisy, teczki

SP nr 92 – dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

MCOO

1 000,00 zł

SP nr 100 - dofinansowanie międzynarodowego turniej mini koszykówki

MCOO

4 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody w konkursach:
kredki, pastele, breloki, piórniki, myszki komputerowe,
1 000,00 zł pamięci USB
Zadanie zrealizowane: opłacono wynajem sali, zakupiono
4 000,00 zł nagrody dla dzieci – książki

8. SP nr 100 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

MCOO

1 000,00 zł

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe i gry

SP nr 101 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

SP nr 101 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

MCOO

1 000,00 zł

993,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono szafki do świetlicy
Zadanie zrealizowane: zakupiono szafki do świetlicy i
100,00 zł artykuły papiernicze

SP nr 101 - turniej szachowy

MCOO

300,00 zł

SP nr 104 - zakupy

MCOO

2 989,00 zł

SP nr 104 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 97 – zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 113 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 113 - zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

MCOO

12 000,00 zł

Przedszkole nr 115 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 116 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 116 - zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

MCOO

12 000,00 zł

Przedszkole nr 117 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono medale na turniej
300,00 zł szachowy

2 989,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły do zajęć
sportowych tj. zastaw do badmintona, ringo, piłki do gier
zespołowych oraz artykuły remontowo– naprawcze,
elektryczne i sanitarne: bateria umywalkowa, deska
sedesowa

Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły do zajęć
sportowych tj. zastaw do badmintona, rakietki i piłeczki do
1 000,00 zł tenisa stołowego
Zadanie zrealizowane: zakupiono materiały na warsztaty
1 000,00 zł ekologiczne
Zadanie zrealizowane: zakupiono stoliki oraz środki
1 000,00 zł czystości i artykuły higieniczne
Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano
12 000,00 zł urządzenia zabawowe w ogrodzie
996,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono zabawki dla dzieci
Zadanie zrealizowane: zakupiono radioodtwarzacz, mopy
oraz artykuły spożywcze na poczęstunek wigilijny dla
988,00 zł dzieci
Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano
12 000,00 zł urządzenia zabawowe w ogrodzie
Zadanie zrealizowane: zakupiono choinkę, lampki, bombki
środki czystości, myjkę do okien i artykuły gospodarcze na
990,00 zł kuchnię

Przedszkole nr 117 - zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

MCOO

12 000,00 zł

Przedszkole nr 120 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 120 - zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

MCOO

12 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano
12 000,00 zł urządzenia zabawowe w ogrodzie
Zadanie zrealizowane: zakupiono leżaki i parasole do
989,00 zł ogrodu przedszkolnego oraz artykuły gospodarcze
Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano
12 000,00 zł urządzenia zabawowe w ogrodzie
Zadanie zrealizowane: zakupiono sprzęt komputerowy i
multimedialny, sprzęt gimnastyczny, zabawki i artykuły
15 887,00 zł biurowe
Zadanie zrealizowane: zakupiono dywany do sal
1 000,00 zł lekcyjnych
Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe dla
1 000,00 zł dzieci
Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody ( klocki ) dla 9
2 996,00 zł przedszkoli z Dzielnicy XVI

Przedszkole nr 142 - zakupy

MCOO

15 890,00 zł

Przedszkole nr 143 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 151 - zakupy

MCOO

1 000,00 zł

Przedszkole nr 151 - przegląd twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych

MCOO

3 000,00 zł

MDK im. Janusz Korczaka - dofinansowanie działalności boiska

MDK im. J.Korczaka

30 000,00 zł

MDK im. Janusza Korczaka - dofinansowanie działalności bieżącej

MDK im. J.Korczaka

25 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: środki przeznaczono na bieżące
29 953,00 zł funkcjonowanie boiska
Zadanie zrealizowane: środki przeznaczono na
dofinansowanie działalności bieżącej oraz organizację
imprez, opłacono obsługę techniczną, honoraria artystów,
plakatowanie, zakup artykułów plastycznych i
24 988,00 zł wyposażenia

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zorganizowano międzynarodowy
turniej cheerleaders, który odbył się 09.11. 2019 roku w
Tauron Arenie, zakupiono puchary i medale dla laureatów
3 000,00 zł i finalistów

12 273,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono produkty i materiały dla
organizacji spotkania wigilijnego dla seniorów z Dzielnicy
12 272,00 zł XVI

6 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono produkty i materiały dla
organizacji spotkania wielkanocnego dla seniorów z
5 990,00 zł Dzielnicy XVI

5 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono księgozbiór w ilości 203
vol. (4500 zł), zaprenumerowano 6 tytułów na rok 2019
5 000,00 zł (500 zł)

5 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono księgozbiór w ilości 208
vol. (4500 zł), zaprenumerowano 5 tytułów na rok 2019
5 000,00 zł (500 zł)

MDK im. Janusza Korczaka – zawody cheerleaders - Mistrzostwa Polski
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 - organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów
Dzielnicy XVI
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 - organizacja spotkania wielkanocnego dla seniorów
Dzielnicy XVI

Biblioteka Kraków Filia nr 50 - zakup książek i wyposażenia

Biblioteka Kraków Filia nr 51 - zakup książek i wyposażenia
III Liceum Ogólnokształcące - zakupy: książek do biblioteki i nagród na konkursy
szkolne

MDK im. J.Korczaka

ZSG nr 1

ZSG nr 1

Biblioteka Kraków

Biblioteka Kraków
III Liceum
Ogólnokształcące

5 000,00 zł

4 996,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono książki do biblioteki oraz
nagrody na konkursy szkolne

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 - konkursy szkolne - zakupy
ZSG nr 1

6 500,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono materiały na konkursy
6 493,00 zł szkolne

MOPS - Dział Rewitalizacji Społecznej - realizacja projektu socjalnego pn. "Poznaj
swojego sąsiada"

Zadanie zrealizowane: zorganizowano piknik sąsiedzki,
który odbył się 20 września 2019 roku, udział wzięło w
nim 37 uczestników (25 dzieci i 12 dorosłych)

MOPS
1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono sprzęt do ćwiczeń:
pianki do jogi, poduszki sensomotoryczne, taśmy
1 000,00 zł rehabilitacyjne

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: Nowohucki Biathlon Rowerowy
odbył się 22 września 2019 roku, środki przeznaczono na
przygotowanie i organizację imprezy, w tym na zakup
3 000,00 zł dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: środki przeznaczono na działalność
bieżąca zespołu, w tym na wypłatę honorariów za
opracowanie choreografii do suity rzeszowskiej, śląskiej
3 000,00 zł oraz tańców cieszyńskich

Ośrodek Kultury Nowa Huta - Nowohucka Akademia Seniora
OK NH

NCK - Organizacja Nowohuckiego Biathlonu Rowerowego

Zespół Pieśni i Tańca "Nowa Huta" - dofinansowanie działalności

Zespół Góralski "Hamernik” - dofinansowanie działalności
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 - doposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia
gastronomiczne

Projekt edukacyjny „Nowa Huta 2.1”
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr. 4 - zakup materiałów dydaktycznych

NCK

NCK

NCK

3 000,00 zł

ZSG nr 1

5 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: środki przeznaczono na działalność
bieżąca zespołu, w tym na wypłatę honorariów dla
3 000,00 zł prowadzących zespół
Zadanie zrealizowane: zakupiono sprzęt i urządzenia
4 999,00 zł gastronomiczne na doposażenie pracowni

OK. C.K Norwida

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: środki przeznaczono na zakup
nagród dla uczestników i opiekunów grup biorących udział
3 000,00 zł w projekcie oraz organizację finału imprezy

PPP4

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono tonery i tusze do
drukarki, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, bluzy z
5 000,00 zł nadrukiem

Dofinansowanie działalności harcerzy hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta, działający w
Szkole Podstawowej nr 82

MCOO

5 000,00 zł

SP 82 – zakup nagród na konkursy

MCOO

700,00 zł

MOPS - Dział Rewitalizacji Społecznej – organizacja spotkania podsumowującego 5 lat
działalności dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej Złota Jesień

Nowa Huta. Dlaczego Nie?!

MOPS

Ośrodek Kultury Kraków
- Nowa Huta

5 000,00 zł

15 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zakupiono materiały dydaktyczne

700,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody na konkursy
Zadanie zrealizowane: zorganizowano Spotkanie
Jubileuszowe, które odbyło się 6 grudnia 2019 roku, udział
wzięło w nim 46 uczestników programu, zakupiono
4 997,00 zł upominki i dyplomy
Zadanie zrealizowane: dofinansowano cykl koncertów
odbywających się w różnych miejscach Nowej Huty:
Nowa Huta Miasto Boga na al. Róż i Kolędy na Trzech
15 000,00 zł Tenorów w kościele pw. Świętego Brata Alberta

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - dofinansowanie projektów
i programów realizowanych w Klubie ARTzona na os. Górali 4:
- Ekipa Dobra. Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
w ARTzonie,
- Kosmiczny Dzień
Dziecka w Tajemniczym Ogrodzie,
- Love
Rover. Święto Rowerowe w Nowej Hucie.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJACYMI
NA OBSZARZE DZIELNICY
Organizacja letnich obozów sportowych z pominięciem otwartego konkursu ofert w
oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Ośrodek Kultury im.
C.K. Norwida

SP

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY
Wydawanie gazety lokalnej pn."Kurier Bieńczycki"
Druk informacji o pracy Rady w gazecie lokalnej

3 000,00 zł

3 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zorganizowano obozy sportowe w
terminie 01.08 do 15.09, w obozach uczestniczyło 140
8 000,00 zł dzieci i 6 trenerów

41 085,00 zł
BD

11 660,00 zł

BD

9 225,00 zł

BD

9 000,00 zł

BD

1 200,00 zł

BD

5 000,00 zł

BD

5 000,00 zł

Redagowanie materiałów prasowych
Kolportaż gazety dzielnicowej
Wykonanie materiałów promocyjnych
Obsługa i realizacja strony internetowej
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY
Zakup urządzeń i wyposażenia - montaż rolet w oknach trzech pomieszczeń biura Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce, os. Kalinowe 4

OU

Modernizacja monitoringu

OU

Zakup materiałów - papier

OU

Zadanie zrealizowane: zorganizowano KOSMICZNY
DZIEŃ DZIECKA w Tajemniczym Ogrodzie (plenerowe
warsztaty, gry i zabawy rodzinne – artystyczne, kreatywne,
konstrukcyjne, ogrodnicze), LOVE ROWER 2019 –
ŚWIĘTO ROWEROWE W NOWEJJ HUCIE (warsztaty
animacji filmowej dla dzieci, wycieczka rowerowa
DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA – BIEŃCZYCE); EKIPA
DOBRA (warsztaty Pierwsza Pomoc, wydarzenie
Rodzinna Sobota z Wolontariatem)

35 659,00 zł
Zadanie zrealizowane: zapłacono za druk gazetki lokalnej „
11 655,00 zł Kurier Bieńczycki”
Zadanie zrealizowane: zapłacono za publikację kolumn
9 225,00 zł informacyjnych
Zadanie zrealizowane: zapłacono za redagowanie
materiałów prasowych, skład gazetki, opłacono ZUS i
8 579,00 zł Fundusz Pracy
1 200,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za kolportaż gazetki
Zadanie zrealizowane: zapłacono za wykonanie materiałów
5 000,00 zł promocyjnych
-00 zł Zadanie nie zostało zrealizowane

- zł

- zł

9 000,00 zł

8 949,00 zł
Zadanie zrealizowane: zamontowano rolety w
pomieszczeniach Rady Dzielnicy XVI

5 000,00 zł

4 956,00 zł

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: zmodernizowano monitoring w
3 000,00 zł siedzibie Rady Dzielnicy XVI

1 000,00 zł

993,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono papier

ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA)

POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW ( BUDŻET
OBYWATELSKI)

-00 zł

-00 zł

100 000,00 zł

99 998,00 zł

Lawendowe Planty Bieńczyckie - miejsce relaksu i zabawy

ZZM

80 000,00 zł

79 998,00 zł Zadanie zrealizowane: wykonano nasadzenia roślin i drzew

Zielone Bieńczyce (całość środków na zadaniu 50 000 zł)

ZZM

20 000,00 zł

20 000,00 zł Zadanie zrealizowane: wykonano nasadzenia roślin

34 000,00 zł

30 759,00 zł

34 000,00 zł

Zadanie zrealizowane: opłacono rachunki za sprzątanie
biura, energię elektryczną, co., koszty eksploatacyjne
budynku, monitoring, zakupiono art. biurowe, wodę,
30 759,00 zł środki czystości

REALIZACJA ZADANIA OU/ODF/01 – OBSŁUGA BIURA DZIELNICY XVI

RAZEM

BILANS

2 412 925,00 zł

2 399 597,00 zł

plan

wykonanie

2 412 925 zł

2 399 597 zł

wykonanie %
99,45%

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
Zygmunt Bińczycki

