
 
Uchwała Nr XLI/343/2014

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W sprawie: ewentualnego zbycia działek przy ul. Stary Gościniec
                     Pismo: GS-01.JP.72241-4-(5-11)/08

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 działek w obr. 4 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta  przy  ul.  Stary  Gościniec,  stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków,  na  rzecz 
właścicieli działek przyległych w sposób następujący:
- działka nr 258/4 dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 258/6,
- działka nr 259/13  dla poprawy warunków zagospodarowania działek nr 259/16 oraz 259/17,
- działka nr 261/14  dla poprawy warunków zagospodarowania działek nr 261/9, 261/10 i 261/5,
- działka nr 264/4  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 264/5,
- działka nr 265/4  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 265/2,
- działka nr 268/4  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 268/6,
- działka nr 269/6  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 269/4,
- działka nr 270/5  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 270/2,
- działka nr 271/5  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 271/2,
- działka nr 272/7  dla poprawy warunków zagospodarowania działek nr 272/3 i 272/4,
- działka nr 278/5  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 278/2,
- działka nr 279/5  dla poprawy warunków zagospodarowania działki nr 279/2

§ 2.
          Zaopiniować negatywnie ewentualne zbycie części działki nr 280/2 na rzecz właścicieli 
działki nr 280/3 z powodu ukształtowania działki nr 280/2, która w wypadku dopełnienia ograniczy 
widoczność na skrzyżowaniu.

§ 3.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
      1/ Opinia merytorycznych wydziałów Gminy czy w przyszłości na gruntach będących 
          przedmiotem zbycia nie będzie prowadzona żadna inwestycja gminna.
      2/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działki właścicielom sieci.
      3/ Wydzielenie pasa o szerokości 6 m od osi istniejącej drogi ( łącznie 12 m) i pozostawienie go
           w zasobie gminy jako rezerwy pod przyszłe poszerzenie ul. Stary Gościniec.
2.  O  planowanym  zbyciu  działek  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                    
Uchwała Nr XLI/344/2014

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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/1107/06z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

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

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 67 - Szkoła podstawowa Nr 129 – dofinansowanie Projektu Patriotycznego
                              „Na Skrzydłach Biało Czerwonej”    2.500,-
b) wniosek nr 68 - Przedszkole Nr 63 - zakup pomocy dydaktycznych    1.000,-
c) wniosek nr 69 - Przedszkole Nr 111- zakup pomocy dydaktycznych    1.000,-
d) wniosek nr 70 - Przedszkole Nr 112 - zakup pomocy dydaktycznych    1.000,-
e) wniosek nr 71 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – prace
                              remontowe w szkole    2.000,-
   
2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 72 - MDK Fort 49 – wykonanie tablic pamiątkowych    3.500,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 73 - Nowohuckie Centrum Kultury - organizacja Mistrzostw
                              Nowej Huty w Szachach    1.500,- 
b) wniosek nr 74 - Nowohuckie Centrum Kultury – projekt VI Nowohucki Biathlon
                              Rowerowy                 2.000,-

4/ Dz  iał 926 – Kultura Fizyczna i Sport         
a) wniosek nr 75 - Zarząd Infrastruktury Sportowej – zakup sprzętu sportowego
                              dla KS Grębałowianka    2.500,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   
 



Uchwała Nr XLI/345/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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   52.000-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy

w tym wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami zabawowymi
w Przedszkolu nr 112   36.650-,

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.
Ulega  zmianie  Uchwała  Rady Dzielnicy XVII  nr  XL/340/2014 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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/346/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 640/1 przy ul. Przybosia
                     Pismo: GS-01.6840.4.49.2013

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 640/1 obr.  
10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul.  Przybosia,  będącej  własnością  Gminy Miejskiej 
Kraków, na rzecz właścicieli działki przyległej nr 541.

§ 2.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
      1/ Opinia merytorycznych wydziałów Gminy czy w przyszłości na gruntach będących 
          przedmiotem zbycia nie będzie prowadzona żadna inwestycja gminna.
      2/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działki właścicielom sieci.
2.  O  planowanym  zbyciu  działek  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/347/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.468.2013.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-02.7123.468.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Dagmarą Ś. i Panem Adamem Ś.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Dagmary  Ś.  i  Pana  Adama  Ś.  co  było  podstawą  do  wydania 
pozytywnej opinii zawartej w §1. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/348/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.430.2013.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-02.7123.430.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Dorotą B. i Panem Marcinem B.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Doroty  B.  i  Pana  Marcina  B.,  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 Dorotę B. i Pana 
Marcina B.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/349/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.81.2014.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-02.7123.81.2014.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panem Janem P.

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

o nagannym zachowaniu Pana Jana P., 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 Pana Jana P.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/350/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie: delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 Na podstawie § 4 pkt 3 lit  a,  b,  c i  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.
 

Delegować w miesiącu kwietniu 2014 i  maju 2014 do prac w komisjach powołanych w 
sprawach określonych w § 4 pkt.  3 lit.  a,  b, c i  d Statutu Dzielnicy XVII niżej  wymienionych 
członków Rady Dzielnicy XVII:

1. Chruściel Renata
2. Dziedzic Andrzej
3. Gajoszek Marcin
4. Jaworski Dariusz
5. Kawa Jan
6. Kolasa Jadwiga
7. Korzec Lucyna
8. Kwater Danuta
9. Lis Zdzisław
10. Madej Lucyna
11. Mikulska Helena
12. Ochyl Iwona
13. Rajski Stanisław
14. Rojewski Grzegorz
15. Starowicz Franciszek
16. Stroński Stanisław
17. Walczak Stanisław
18. Wojnarski Wiesław
19. Zaleński Leszek
20. Zdziebko Aleksander

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/351/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie: rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

 
Na podstawie  § 14 ust. 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.

Przychylić się do wniosku Pani radnej Lucyny Madej i przyjąć Jej rezygnację z członkostwa 
w Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



  
 

 

Uchwała Nr XLI/352/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W sprawie: budowy ogrodzenia (piłkochwytu) na terenie istniejącego boiska w os.  Łuczanowice
                    w rejonie ul. Mycielskiego
                        Pismo: Pracowni Projektowej MODUS z dnia 7.04.2014r.

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  projekt  pn.  „Budowa  ogrodzenia  (piłkochwytu)  na  terenie 

istniejącego boiska w os. Łuczanowice w rejonie ul. Mycielskiego”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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