
                                                                                                                  

                            Uchwała Nr XIV/126/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  328/84/B,  328/84/D,
                    328/84/E położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława
                      Krzywoustego
                      pismo: GS-01.6840.4.33.2011

              

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit  l  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: 
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr 328/84/B 

o powierzchni 0,0042 ha położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława 
Krzywoustego  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz  właścicieli  działki 
przyległej nr 345, 346, 347 o łącznej powierzchni 0,1279 ha

§ 2.
Zaopiniować negatywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działek nr 328/84/D 

o powierzchni 0,0143 ha,  nr 328/84/E o powierzchni  0,0221 ha obr.  10 jednostka ewidencyjna 
Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na 
rzecz właściciel działek przyległych nr 345, 346, 347 o łącznej powierzchni 0,1279 ha.

§ 3.
Powodem negatywnej opinii zawartej w § 2. jest planowana budowa przez Radę Dzielnicy 

XVII chodnika łączącego ul. Bolesława Krzywoustego z istniejącym chodnikiem przebiegającym 
po działce  nr  328/84.  Planowany chodnik  powstanie  w miejscu byłego przedeptu,  który został 
zlikwidowany poprzez samowolne zajęcie terenu przez właściciela działki nr 345.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

                            Uchwała Nr XIV/127/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego –  wsparcie osób potrzebujących
                   zrzeszonych w Kołach Rencistów i Emerytów działających na terenie Dzielnicy XVII 
                       Pismo: MOPS-DM/AS/070.1/17/W/14962           

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr LXVII/
660/96 Rady Miasta  Krakowa z  dnia  18 grudnia 1996 r.  w sprawie organizacji  i zakresu  działania dzielnic  (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała 
Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  Rada 
Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Dokonać zmiany zakresu rzeczowego zadania  - wniosek nr 52 - „Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  Filia  nr  9  –   wsparcie  osób  potrzebujących  zrzeszonych  w  Kołach  Rencistów 
i Emerytów działających na terenie Dzielnicy XVII” w sposób następujący: 

Dział 853 Opieka Społeczna 

a) wniosek nr 52 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 9 –  wsparcie osób 
                          starszych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
                          mieszkających na terenie Dzielnicy XVII    7.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

                            Uchwała Nr XIV/128/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W sprawie: korekty podziału środków na  zadaniach priorytetowych w roku 2012 
         

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  z dnia 6  listopada 2002 r.  Nr  243 poz.  3278,  zm.:  uchwała Nr 
CV/1060/06 Rady Miasta  Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.  oraz  Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)   Rada 
Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

1. Zrezygnować z zadania: 

Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 26 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – remont

                          chodnika koło Pawilonu w os. Na Wzgórzach               70.000,-

2. Środki pozyskane w związku z rezygnacją o której mowa w ustępie 1 w wysokości 70.000 zł 
przeznaczyć na zadania:

1/Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 58 -  Gimnazjum Nr 43 – zakup sprzętu sportowego    2.000,-

2/Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 59 – Zarząd Infrastruktury Sportowej – modernizacja stadionu sportowego 
                               KS „Grębałowianka”   44.500,-
b) wniosek nr 60 – Zarząd Infrastruktury Sportowej – modernizacja zejścia na boisko
                               szkolne w Gimnazjum Nr 44   23.500,-

        

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XIV/129/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W sprawie: remarszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII

              

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit h oraz § 4 pkt. 5 lit. c  Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do 
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, 
zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 
r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować negatywnie projekt  marszrutyzacji  komunikacji  na  terenie  Miasta  Krakowa

przedstawiony  na  posiedzeniu  Komisji  Praworządności  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Rady 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” w dniu 4 stycznia 2012r.  (W1R) przez pracowników 
ZIKiT i podtrzymać swoje stanowisko zawarte w Uchwale Rady Dzielnicy XVII Nr XIII/123/2011 
z  dnia  15  grudnia  2011r.  w sprawie  zmian  w marszrutyzacji  komunikacji  miejskiej  na  terenie 
Dzielnicy XVII.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XIV/129/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 26 stycznia 2012r.

Rada Dzielnicy XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  nie  widzi  celowości  zmian  w obecnym 
systemie komunikacji miejskiej, a zwłaszcza tak drastycznych jak proponuje Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej  i  Transportu.  Proponowane  warianty  zakładają  miedzy  innymi:  likwidację  linii 
tramwajowej nr 5 oraz zmianę przebiegu trasy linii autobusowej nr 182, na co Rada Dzielnicy XVII 
nie może wyrazić swojej zgody.

Proponowane  zmiany  w  znacznym  stopniu  ograniczą  mieszkańcom  Dzielnicy  XVII, 
korzystających z  komunikacji  miejskiej,  możliwość bezpośredniego dostępu do innymi  rejonów 
miasta. 



Uchwała Nr XIV/130/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W sprawie: uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  z dnia 6  listopada 2002 r.  Nr  243 poz.  3278,  zm.:  uchwała Nr 
CV/1060/06 Rady Miasta  Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.  oraz  Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)   Rada 
Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Przedstawić do akceptacji plan finansowy wydatków Dzielnicy XVII na 2012 rok, na kwotę 
40.000,- złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XIV/131/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Stoku
                       pismo: ML-02.7123.344.2011.UW 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  g   Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: 
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§1
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.344.2011.UW  w  os.  Na  Stoku
w Krakowie z Panem Eugeniuszem K.

§2
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  “Wzgórza  Krzesławickie”  nie  wpłynęły  negatywne  opinie  

o nagannym zachowaniu Pana Eugeniusza K., co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



   

Uchwała Nr XIV/132/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie: przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy z zakresu prac
                  remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok w Budżecie Miasta Krakowa 
                  z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących
                  

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l oraz § 6 ust. 1 pkt. 2  Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: 
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  przekazanie  pod  obrady  Rady  Miasta 

Krakowa  projektu  Uchwały  o  przesunięcie  środków z  zadania  inwestycyjnego  Dzielnicy  XVII 
„Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem” na zadanie bieżące „Prace remontowe 
dróg,  chodników i  oświetlenia”  w wysokości  1.162.400 zł. realizowanych  zgodnie  z  zakresem 
rzeczowym zadań przyjętych uchwałą nr XII/114/2011 z dnia 24 listopada 2011 w sprawie ustalenia 
wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. “Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” 
w ramach zadania powierzonego “Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                  

Uchwała Nr XIV/133/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 stycznia 2012r.

W  sprawie:  opinii  dla  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  “budowa  budynku
              usługowo – magazynowego z częścią mieszkalną (do 2 lokali mieszkalnych) wraz
                     z infrastrukturą techniczną, drogami, miejscami postojowymi, placem manewrowym,
                       zbiornikiem na nieczystości ciekłe wraz z przebudową, kanalizacji opadowej na dz.
                       nr 41, 42, 43 obr 44 Nowa Huta oraz przebudowa sieci oświetleniowej na dz. Nr 390
                       obr. 44 Nowa Huta, nr 228 obr. 9 Nowa Huta i budową zjazdu indywidualnego z dz.
                       nr 228 obr. 9 Nowa Huta na dz. nr 41 obr 44 Nowa Huta przy ul. Kocmyrzowskiej 
                       w Krakowie”
                        Pismo: AU-02-3.6730.2.2585.2011.AEN

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: 
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować  pozytywnie  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  “budowa 

budynku  usługowo  –  magazynowego  z  częścią  mieszkalną  (do  2  lokali  mieszkalnych)  wraz 
z infrastrukturą techniczną, drogami, miejscami postojowymi, placem manewrowym, zbiornikiem 
na nieczystości ciekłe wraz z przebudową, kanalizacji opadowej na dz. nr 41, 42, 43 obr 44 Nowa 
Huta oraz przebudową sieci oświetleniowej na dz. nr 390 obr. 44 Nowa Huta, nr 228 obr. 9 Nowa 
Huta i budową zjazdu indywidualnego z dz. nr 228 obr. 9 Nowa Huta na dz. nr 41 obr 44 Nowa 
Huta przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”, pod warunkiem, że powyższa inwestycja nie koliduje 
z przebudową ul. Kocmyrzowskiej oraz planowanym węzłem drogowym trasy S-7.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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