
     
 

Uchwała Nr XIX/168/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia  28 czerwca 2012 r.

w sprawie:  przyznania medalu z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł 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, z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVII 
uchwala, co następuje :

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie współpracę, wyraża uznanie za zasługi dla rozwoju samorządności 

lokalnej Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” i przyznaje medal z okazji XX-lecia powstania 

Dzielnic Miasta Krakowa dla Jego Eminencji księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



          
 

Uchwała Nr XIX/169/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia  28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.1.2012.BS 

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-02.7123.1.2012.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Państwem Zofią i Franciszkiem W.

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

o nagannym zachowaniu  Państwa Zofii  i  Franciszka  W.,  co było  podstawą do wydania  opinii 
zawartej  
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                 
Uchwała Nr XIX/170/2011

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego zadania  powierzonego z  zakresu problematyki  osób  
                     niepełnosprawnych na rok 2013
                       

Na podstawie § 6 ust. 3 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.)  oraz w 
związku z §  1 pkt.  7 Uchwały Nr XXXI/232/99 Rady Miasta  Krakowa z dnia 6 października 1999 r.  w sprawie 
powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z 
późniejszymi zmianami) Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Ustalić zakres rzeczowy zadania powierzonego dzielnicom w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych na rok 2013 w sposób następujący:
1. Spotkania  i  wyjazdy  integracyjne  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin

w  cyklach  przedsięwzięć  wyjazdowych  realizowanych  przez  MOPS  Filia  Nr  9 
(“Projekt Przyjaciele”)

2. Organizacja  wyjść  do  placówek  kulturalnych  (kin,  teatrów,  opery,  filharmonii, 
muzeum, itp.) dla osób niepełnosprawnych wg. projektu „Koneserzy”realizowanego 
przez MOPS Filia Nr 9

3. Organizacja stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów dla osób niepełnosprawnych 
w ramach projektu socjalnego „Nie w pełni sprawni = pełnoprawni”realizowanego 
przez MOPS Filia Nr 9

4. Wakacje  dla  dzieci  niepełnosprawnych  intelektualnie  i  ich  opiekunów  z  terenu 
Dzielnic nowohuckich

5. Modernizacja  szatni  WF  dla  dzieci  niepełnosprawnych  w  Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6

6. Wymiana  drzwi  do  sal  lekcyjnych,  zamontowanie  pochwytów  w Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6

7. Wymiana  podłóg  parkietowych  w  korytarzach  szkolnych  na  antypoślizgowe
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6

8. Montaż  poręczy  (barierek)  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 
niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII (załącznik do uchwały)

         
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały nr XIX/170/2012
Rady Dzielnicy XVII z dnia 28 czerwca 2012r.

Montaż  poręczy  (barierek)  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 
niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII będzie realizowany w następujących miejscach:

1. Schody od ul. Mierniczych do ul. Architektów, ok. 2 mb

2. Schody od wjazdu do Gimnazjum Nr 44 w stronę byłej apteki, ok 5 mb

3. Schody od przejścia do przychodni do schodów zejścia do Kościoła, ok 4mb

4. Ul. Jarzębiny, schody na zakręcie naprzeciw bloku nr 2 i kiosku, ok 7 mb

5. Ul. Jarzębiny, schody do sklepu Lewiatan, os. Na Wzgórzach, pawilon nr 31, 

ok 2 mb

6. Na pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie”, przy zjeździe dla wózków, 

ok. 3 mb

7. Schody od ul. Jarzębiny do bloków nr 28, 29, 30 os. Na Wzgórzach, ok 8 mb

8. Schody od Zielonego Jaru do bloku nr 3, os. Na Stoku, ok 25 mb

9. Schody od Zielonego Jaru do poczty, os. Na Stoku, ok.10 mb

 



 

Uchwała Nr XIX/171/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia  28 czerwca 2012 r.

W sprawie: zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2013

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h oraz 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.
Wnioskować do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa 

na rok 2013 następujących zadań:

Dział 900 – Gospodarka Komunalna
1. Przebudowa ul. Lubockiej
2. Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia

§ 2.
Wymienione w § 1 inwestycje posiadają wszelkie pozwolenia administracyjne, które utracą 

ważność w roku 2013.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XIX/172/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2013
                       Pismo: EK-08.2510.3.3.2012     

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  1  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 Wydziałowi Edukacji listę prac remontowych w placówkach oświatowych na 

rok 2013 celem opracowania kosztorysów inwestorskich:

I. Zespoły Szkół Ogólnokształcących:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52:
- wymiana parkietu na dolnym korytarzu i w sali nr 50
- wymiana tablic rozdzielczych

II. Gimnazja:

1. Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2a:
- ocieplenie sali gimnastycznej (konstrukcja stalowa)
- remont kapitalny schodów głównych, montaż daszku nad wejściem głównym

2. Gimnazjum Nr 44,os. Na Stoku 34
-     kontynuacja wymiany stolarki okiennej

III. Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5:
- remont schodów zewnętrznych do mieszkania, adaptacja mieszkania na świetlicę
- remont ocieplenia cokołu wokół sali gimnastycznej

2. Szkoła Podstawowa Nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a:
– wymiana płytek PCV w całej szkole
– remont daszku nad wejściem głównym



IV. Przedszkola:

1. Przedszkole Nr 63, ul. Zagościniec 1:
– wymiana drzwi wiatrołapowych głównych i do kuchni
– malowanie sal, klatki schodowej i zaplecza kuchennego

2. Przedszkole Nr 63, ul. Łuczanowicka 2 (filia):
– malowanie całego przedszkola
– wykonanie bramy wjazdowej

3. Przedszkole 111, os. Na Stoku 21:
– przebudowa szybu i wymiana windy w kuchni na eklektyczną
– czyszczenie instalacji i grzejników, montaż zaworów termoregulacyjnych

4. Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
– wymiana parkietu w 6 salach

5. Przedszkole Nr 112, ul. Styczna 1 – filia w Grębałowie:
– wymiana wykładziny w 1 sali

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                

Uchwała Nr XIX/173/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia  28 czerwca 2012 r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.86.2012.BS 

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-02.7123.86.2012.BS  w  os.  Na  Stoku  w  Krakowie
z Panią Danutą W.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Danuty  W.,  co  było  podstawą  do  wydania  opinii  zawartej
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
 

Uchwała Nr XIX/174/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia  28 czerwca 2012 r.

W sprawie: ustalenia  zakresu rzeczowego zadania pn.  „Remont dróg i  chodników wg wskazań 
Dzielnicy” w ramach zadania  powierzonego „Prace remontowe dróg,  chodników i oświetlenia”
w roku 2012

Na  podstawie  §  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 Rad y Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Ustalić  kolejną  listę  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg  i  chodników  wg 

wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników
i oświetlenia” w roku 2012 w sposób następujący:

– ul. Lubocka, remont cząstkowy chodnika
– ul. Mierniczych, usunięcie zapadliska w jezdni
– ul. Łuczanowicka 2a, położenie dywanika asfaltowego na parkingu
– ul. Morwowa, remont chodnika na wysokości bloku nr 40 os Na Wzgórzach
– ul. Poległych w Krzesławicach, remont schodów przy bloku nr 50
– ul. Morstina, usunięcie zapadlisk po kanalizacji
– ul. Pankiewicza, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej

§ 2.
Kolejne  zakresy  rzeczowe  zadania  wymienionego  w  §  1  będą  ustalane  sukcesywnie

w trakcie bieżącego roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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