
                                                                                                     

Uchwała Nr XL/334/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

W sprawie: utworzenia parku wokół Dworku Matejki

Na  podstawie  §  4  pkt.  4  lit.  d  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 utworzenie parku na działce 233/3 obr. 44 

jedn. ewid. Nowa Huta 

§ 2.
Na wyżej wymienionej działce usadowiony jest Dworek Matejki – Muzeum będący w gestii 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, natomiast otaczający go teren o powierzchni około 3,5 ha 
jest w chwili obecnej niezagospodarowany. 

Lokalizacja w wyżej wymienionym miejscu parku stworzy z jednej strony teren rekreacyjny 
dla mieszkańców Krzesławic, sąsiadujący z położonym obok ogródkiem jordanowskim dla dzieci, 
a  z  drugiej  rozwiąże  problem  utrzymywania  terenu  zielonego,  który  jest  w  chwili  obecnej 
utrzymywany  przez  Zarząd  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  w  ramach  prac 
interwencyjnych. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/335/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  położonego  na os.  Na Stoku zgodnie
z pismem ML-02.7123.500.2013.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-02.7123.500.2013.BS na os.  Na Stoku w Krakowie
z Państwem Teresą i Markiem O.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Teresy i Marka O., co było podstawą do wydania pozytywnej 
opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Państwa Teresę i Marka 
O.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/336/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego w roku 2014 
                       Pismo: MKC-A122/2014 Komisariatu Policji VII z dn. 04.03.2014r.           

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.
Przywrócić poprzedni zapis zakresu rzeczowego zadania priorytetowego „wniosek nr 6 – VII 

Komisariat Policji – dofinansowanie zakupu samochodu wspólnie z Dzielnicami XV i XVI” w sposób 
następujący:

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne  

wniosek nr 6 - VII Komisariat Policji – dofinansowanie zakupu samochodu
                                                                 wspólnie z Dzielnicami XV i XVI  12.500,-

§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Dzielnicy XVII Nr XXXVIII/320/2014  z dnia 30 stycznia 2014r.  

w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/337/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2014 
                                

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.
1. Środki z rezerwy celowej przyznać na następujące zadania:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 63 -  Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – zakup i montaż
                               w oknach sali gimnastycznej folii odbijającej promienie UV       7.000,- 

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 64 - MDK Fort 49 – przygotowanie prezentacji Dzielnicy XVII w ramach
                              „Dnia Otwartego Magistratu” oraz druk folderu informacyjnego       7.000,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 65 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa -Huta – organizacja imprez

       kulturalnych na terenie Dzielnicy XVII       4.000,-
                                                     

b) wniosek nr 66 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa -Huta – zakup sprzętu sportowego
                               dla Klubu Krzesławice (do tenisa stołowego i inne)       2.000,-

2. Rezerwa celowa wynosi  17.000 zł

§ 2.
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr XL/338/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
                  Zarządu za rok 2013

Na podstawie § 19 ust. 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.
Rada  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  przyjmuje  sprawozdanie  Zarządu

z działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2013.

§ 2.
Sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  merytorycznej  i  realizacji  planu  finansowego 

wydatków Dzielnicy za rok 2013 stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      

                                                                                                                               



Uchwała Nr XL/339/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

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 2014

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz 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 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 2014 w sposób następujący:

1) Remont chodnika przy bloku nr 6 os. Na Wzgórzach 
2) Remont chodnika przy ul. Petöfiego pod wiaduktem
3) Ul. Folwarczna – remont nawierzchni
4) Ul. Kaczyńskiego – remont nawierzchni
5) Ul. Kownackiej – remont nawierzchni (kontynuacja z roku 2013)
6) Remont chodnika ul. Morwowej przy bloku nr 37 os. Na Wzgórzach
7) Remont chodnika ul. Jarzębiny koło bloku nr 7 os. Na Wzgórzach
8) Remont chodnika przy ul. Jagiełły
9) Ul. Wadowska – remont 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



Uchwała Nr XL/340/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja
           i  utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców
                    i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014

              

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  3  i  4  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  korekty podziału  środków na  zadaniu  powierzonym „Tworzenie,  modernizacja

i  utrzymanie  ogródków jordanowskich  (osiedlowych placów zabaw)  oraz  zieleńców i  skwerów 
wraz z małą architekturą” na rok 2014 w kwocie 207.450 zł w sposób następujący:
1. Bieżące utrzymanie ogródków   46.300-,
2. Sprzątanie terenów zielonych po imprezach     2.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy   65.000-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy   23.650-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   10.000,-
6. Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły   40.000,-
7. Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach   18.000,-
8. Opracowanie projektu ogródka jordanowskiego w Luboczy     2.500,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu o  wprowadzenie  do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII i Planu Inwestycyjnego zadania pn. „budowa 
ogródka jordanowskiego w Luboczy”:

• rok 2014 – opracowanie projektu  - 2.500,-
• rok 2015 – dokończenie prac projektowych i realizacja projektu  -  30.000,-
• rok 2016 – realizacja projektu -  30.000,-

§ 4.
Ulega zmianie Uchwała Rady Dzielnicy XVII nr XXXIX/325/2014 z dnia 27 lutego 2014r. 

w sprawie korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i 
utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz 
z małą architekturą” na rok 2014

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
                                                

                                                                                                  



Uchwała Nr XL/341/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  położonego  na os.  Na Stoku zgodnie
z pismem ML-02.7123.97.2014.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-02.7123.97.2014.BS  na  os.  Na  Stoku  w  Krakowie
z Panią Edytą D.

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

o nagannym zachowaniu Pani Edyty D., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Edytę D.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/342/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  położonego  na os.  Na Stoku zgodnie
z pismem ML-02.7123.44.2014.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-02.7123.44.2014.BS  na  os.  Na  Stoku  w  Krakowie
z Państwem Krystyną i Januszem K.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyny i Janusza K, co było podstawą do wydania pozytywnej 
opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez  Przedstawiciela  Rady  Dzielnicy  XVII  w  lokalu  zajmowanym przez  Państwa  Krystynę  i 
Janusza K.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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