
Uchwała Nr XVII/151/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach
                      pismo: ML-02.7123.21.2012.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-02.7123.21.2012.BS  w  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panią Magdaleną K.

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

o nagannym zachowaniu Pani Magdaleny K. co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XVII/152/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach
                      pismo: ML-02.7123.75.2012.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-02.7123.75.2012.BS  w  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panią Małgorzatą C.- D.

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

o nagannym zachowaniu Pani Małgorzaty C. - D. co było podstawą do wydania opinii zawartej 
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



        

Uchwała Nr XVII/153/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

       z dnia 26 kwietnia 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 chodnika sięgacza ul. Poległych w Krzesławicach na wysokości bloków 48-51

– remont nawierzchni ul. Stefczyka

§ 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 XVII/154/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Stoku
                      pismo: ML-02.7123.53.2012.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-02.7123.53.2012.BS  w  os.  Na  Stoku
w Krakowie z Panią Małgorzatą K.

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

o nagannym zachowaniu Pani Małgorzaty K. co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XVII/155/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach
                      pismo: ML-02.7123.81.2012.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-02.7123.81.2012.BS  w  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panią Eweliną B.

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

o nagannym zachowaniu Pani Eweliny B. co było podstawą do wydania opinii zawartej  w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XVII/156/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Stoku
                      pismo: ML-02.7123.54.2012.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-02.7123.54.2012.BS  w  os.  Na  Stoku
w Krakowie z Państwem Wandą i Januszem G.

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

o  nagannym  zachowaniu  Państwa  Wandy  i  Janusza  G.,  co  było  podstawą  do  wydania  opinii 
zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
 

Uchwała Nr XVII/157/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach
                      pismo: ML-02.7123.83.2012.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-02.7123.83.2012.BS  w  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panią Iwoną B.

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

o nagannym zachowaniu Panią Iwoną B., co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
   Uchwała Nr XVII/158/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
            z dnia 26 kwietnia 2012r.

W sprawie: korekty podziału środków  na zadaniach priorytetowych 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 pozostałe po rozstrzygnięciu zadań:

1/Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 45 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości          13.350 zł
b) wniosek nr 46 - Redakcja Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                1.300 zł

w łącznej wysokości 14.650 zł. przeznaczyć na zadania:

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
a) wniosek nr 70 – zakup materiałów biurowych dla VI Oddziału Straży Miejskiej

                           „Wzgórza Krzesławickie” 1.500,-
b) wniosek nr 71 – zakup paliwa do radiowozów służbowych VI Oddziału Straży Miejskiej

                           „Wzgórza Krzesławickie” 4.000,-

2/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 72 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – organizacja „Dzielnicowego Turnieju

                                                                           Piłki Nożnej”  2.000,-
b) wniosek nr 73 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – doposażenie systemu monitoringu w szkole

                                                                          (monitoring boisk ORLIK 2012)  2.200,-
c) wniosek nr 74 - Gimnazjum Nr 44 – zakup nagród dla zwycięskiej drużyny w Konkursie

                          „Od Wandy do Sendzimira” oraz uczestników konkursów sportowych  2.000,-

3/ Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a)   wniosek nr 75 - przebudowa strony internetowej Dzielnicy XVII        2.950,-

             
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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