
                                                                                                               

                       
Uchwała Nr XVI/140/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: budowy kanalizacji opadowej w ul. Darwina na odcinku ul. Kocmyrzowska – Lubocka

Na  podstawie  §  4  pkt.  4  lit.  h  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 budowę kanalizacji opadowej ul. Darwina na 

odcinku ul. Kocmyrzowska – Lubocka.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XVI/140/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 29 marca 2012r.

Do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  wpływają  liczne  interwencje 
mieszkańców  Dzielnicy  w  sprawie  ograniczenia  przejazdu  i  przejścia  ul.  Darwina  z  powodu 
częstych rozlewisk powstałych w wyniku opadów deszczu oraz roztopów.

Ulica  Darwina  nie  posiada  kanalizacji  opadowej  jedynie  studnie  chłonne,  które  nie  są  
w stanie zapewnić odprowadzenia wód gruntowych. 

W związku  z  dużym ruchem samochodowym  oraz  pieszych  odwiedzających  groby  na 
Cmentarzu Grębałów nieodzowne jest wykonanie kanalizacji opadowej ulicy Darwina, szczególnie 
na odcinku od. ul. Kocmyrzowskiej do ul. Lubockiej.



                                                                                                       

Uchwała Nr XVI/141/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: zaniechania prac mających na celu ewentualne zbycie działki nr 140 obr. 4 Nowa Huta
                   położonej przy ul. Zakole w Krakowie

Na  podstawie  §  4  pkt.  4  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.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  zaniechanie  działań  mających  na  celu 

ewentualne zbycie działki Nr 140 obr. 4 jedn. Ewidencyjna Nowa Huta położonej przy ul. Zakole w 
Krakowie.

§ 2.
Wnioskować  do Prezydenta  Miasta  Krakowa o  przekazanie  działki  Nr  140 obr.  4  jedn. 

ewidencyjna Nowa Huta jako teren zielony w trwały zarząd Zarządu Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu. 

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 29 marca 2012r.

Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” wpłynęło pismo mieszkańców osiedla 
Kantorowice (69 podpisów) wyrażające sprzeciw przeciwko podjętym działaniom przez Wydział 
Skarbu Miasta mającym na celu sprzedaż działki Nr 140 obr. 4 Nowa Huta. 

Wyżej  wymienione  błonia  (działka  Nr  140 obr.  4  Nowa Huta)  są  praktycznie  jedynym 
większym obszarem zielonym w tym rejonie. Jest on wykorzystywany jako teren rekreacyjny dla 
miejscowej  ludności.  Obecnie  odbywają  się  na  nim  lokalne  spotkania  towarzyskie  i  imprezy 
plenerowe jak np. ubiegłoroczne Dożynki środowiskowe, a często młodzież gra w piłkę

W  roku  2012  na  działce  Nr  140  zorganizowane  zostaną  Dożynki  Miejskie,  których 
Gospodarzem jest Prezydent Miasta Krakowa.

Mając powyższe na uwadze nieodzownym jest zaniechanie sprzedaży działki Nr 140 obr. 4 
Nowa Huta przez Gminę Miejską Kraków i przekazanie jej w trwały zarząd Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu  jako terenu zielonego.



                             Uchwała Nr XVI/142/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego w roku 2012 
                       Pismo: Gimnazjum Nr 43 z dnia 08.03.2012r.          

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 priorytetowego - wniosek nr 58- „Gimnazjum 

Nr 43 – zakup sprzętu sportowego” w sposób następujący: 

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

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                             Uchwała Nr XVI/143/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
                  Zarządu za rok 2011

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 2011.

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

wydatków Dzielnicy za rok 2011 stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                             Uchwała Nr XVI/144/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok

Na podstawie § 33 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.

Dokonać  korekty  planu  finansowego  wydatków  Dzielnicy  na  rok  2012  w  sposób 
następujący:

- z §  4260  pn. “Zakup  energii” przenieść  kwotę  50  zł. na  §  4110 
pn. " Składki na ubezpieczenia społeczne”

- z §  4260  pn. “Zakup  energii” przenieść  kwotę  220  zł. na  §  4170 
pn. " Wynagrodzenia bezosobowe”

- z §  4260  pn. “Zakup energii” przenieść kwotę  70 zł. na §  4410 – pn „Podróże służbowe 
krajowe”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                                      

              Uchwała Nr XVI/145/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Stoku
                       pismo: ML-02.7123.14.2012.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-02.7123.14.2012.BS  w  os.  Na  Stoku
w Krakowie z Panem Wojciechem N i Panem Romanem N.

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

o nagannym zachowaniu Pana Wojciecha N. i Pana Romana N., co było podstawą do wydania 
opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                                   

              Uchwała Nr XVI/146/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach
                       pismo: ML-02.7123.408.2011.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-02.7123.408.2011.BS  w  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panią Bożeną K., Panią Beatą K., Panem Janem K., Panem Grzegorzem K.

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

o nagannym zachowaniu Pani Bożeny K., Pani Beaty K., Pana Jana K., Pana Grzegorza K., co było 
podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                         

              Uchwała Nr XVI/147/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2012            
  

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

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 64 - Szkoła Podstawowa Nr 101 – zakup sprzętu sportowego  1.000,-
b) wniosek nr 65 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – wymiana drzwi do szatni  6.000,-
c) wniosek nr 66 - Szkoła Podstawowa Nr 129 -  organizacja II Etapu Ogólnopolskiego

                                               Konkursu Ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”  2.500,-

2/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 67 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie działalności
                                                                                              bieżącej        3.000,-
b) wniosek nr 68 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja imprez kulturalnych
                                                                                         Ośrodka Kultury w Dzielnicy XVII  1.500,-
c) wniosek nr 69 -  Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – dofinansowanie Nowohuckiej

               Kroniki Filmowej        3.000,-

2. Rezerwa celowa wynosi:                  25.200 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



              Uchwała Nr XVI/148/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

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:
- remont nawierzchni ul. Kleinera
- remont nawierzchni ul. Poniatowskiego
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wadowskiej
- remont chodnika ul. Wańkowicza
- remont częściowy nawierzchni ul. Architektów
- remont chodnika koło ogródka jordanowskiego os. Na Stoku
- remont schodów ul. Mierniczych koło bloku os. Na Stoku 13
- remont nawierzchni ul. Kantorowickiej od nr 1 do 11
- położenie dywanika asfaltowego na ul. Pomykany 
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Freegiego
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Luborzyckiej
- remonty cząstkowe dróg na terenie Dzielnicy
- remonty cząstkowe chodników na terenie Dzielnicy
- remont schodów przy przystanku „Wzgórza Krzesławickie1”
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Petöfiego

§ 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 XVI/149/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie:  uzupełnienia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Zamontowanie  poręczy  (barierek)  przy 
schodach  i  ciągach  chodnikowych  na  terenie  Dzielnicy  XVII  dla  osób  niepełnosprawnych”
w ramach  zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012
                       

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.
Uzupełnić  zakres  rzeczowy  zadania  „Zamontowanie  poręczy  (barierek)  przy  schodach

i ciągach chodnikowych na terenie Dzielnicy XVII dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania 
powierzonego  dzielnicom  w  zakresie  problematyki  osób  niepełnosprawnych  na  rok  2012
o następujące zadanie:

– dobudowa barierek na trzech mostkach rowu odwadniającego w Parku Zielony Jar

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



              Uchwała Nr XVI/150/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 marca 2012r.

W sprawie: uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. "Dobudowa i remont oświetlenia na
                    terenie Dzielnicy XVII" w ramach zadania powierzonego “Budowa i przebudowa
                    ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 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.
Uzupełnić  zakres  rzeczowy  zadania  “Dobudowa  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy”, 

realizowanego w ramach zadania powierzonego pn. “Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z 
oświetleniem” na rok 2012 o następujące zadanie:

1. Budowa lamp oświetleniowych oraz szafki zasilającej na działce nr 140 obr 4 Nowa Huta

2. Opracowanie projektu oświetlenia sięgacza ul. Gustawa Morcinka

§ 2.
Realizacja zadania wymienionego w  § 1 ust.  1.  jest  potrzebna do organizacji  Dożynek 

Miejskich w roku 2012 w tym miejscu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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