
  
        Uchwała Nr XVIII/159/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
            z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 780 położonej w obrębie 10
                   jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy J. Porazińskiej
                     Pismo: GS-01.6840.4.10.2012

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  780 

o  powierzchni  0,0350  ha  położonej  w  obr.10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy
J.  Porazińskiej  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz  właściciela  działek 
przyległych nr 187 i nr 785 o łącznej powierzchni 0,0518 ha.

§ 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 działkę właścicielom sieci.
2. O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



  

        Uchwała Nr XVIII/160/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

            z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 781 położonej w obrębie 10
                   jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy J. Porazińskiej
                     Pismo: GS-01.6840.4.15.2012

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  781 

o  powierzchni  0,0346  ha  położonej  w  obr.10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy
J.  Porazińskiej  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz  właściciela  działek 
przyległych nr 188 o powierzchni 0,0480 ha.

§ 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 działkę właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



  

        Uchwała Nr XVIII/161/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

            z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  powierzonego  “Budowa i  przebudowa ulic  
                     gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2013

             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.
1. Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII

2. Budowa oświetlenia ul. Gustawa Morcinka

3. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 - 41

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



        Uchwała Nr XVIII/162/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

            z dnia 31 maja 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  1000  zł. na  §  4210

pn. " Zakup materiałów i wyposażenia”

- z §  4270  pn. “Zakup  usług  remontowych” przenieść  kwotę  1000  zł. na  §  4210

pn. " Zakup materiałów i wyposażenia”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



      

  
        Uchwała Nr XVIII/163/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
            z dnia 31 maja 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.

Środki z rezerwy celowej w wysokości 25.200zł przyznać na następujące zadanie:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 76 - Przedszkole Nr 63 – zakup materiałów do utrzymania terenu zielonego

                                                           wokół Przedszkola 63     600,-
b) wniosek nr 77 – Przedszkole nr 112 – remont tarasu przedszkolnego            14.100,-
c) wniosek nr 78 – Gimnazjum Integracyjne Nr 74 – zakup nagród dla uczniów

                           współpracujących z Krakowską Akademią Samorządności     500,-

2/ Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 79 - Zarząd Budynków Komunalnych – remont murku przy wejściu
                                                                  do lokalu użytkowego w os. Na Stoku 50       6.000,-
b) wniosek nr 80 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  - likwidacja
                              dzikiego wysypiska śmieci przy stawach w Łuczanowicach       3.000,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 81 - Nowohuckie Centrum Kultury – projekt IV Nowohucki Biathlon

                          Rowerowy           1.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  



    
  
        Uchwała Nr XVIII/164/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
            z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.411.2011.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-02.7123.411.2011.BS  w os. Na Stoku w Krakowie z 
Państwem Zofią i Janem C.

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

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



     Uchwała Nr XVIII/165/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

  z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego “Tworzenie, modernizacja 
utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz 
z małą architekturą” na rok 2012

       

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz  § 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.
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 2012 w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków  46.500-,
2. Sprzątanie terenów zielonych po imprezach    2.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy  43.500-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy            120.000-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   16.000,-
6. Pielęgnacja zieleni niskiej – trzecie koszenie traw w os. Na Stoku i Na Wzgórzach      17.000,-

§ 2.
Ulega  zmianie  Uchwała  Nr  XV/139/2012  z  dnia  23  lutego  2012r.  w  sprawie  korekty 

podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  “Tworzenie,  modernizacja  utrzymanie 
ogródków jordanowskich  (osiedlowych placów zabaw)  oraz  zieleńców i  skwerów wraz  z  małą 
architekturą” na rok 2012

§ 3.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                               

Uchwała Nr XVIII/166/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

  z dnia 31 maja 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:

– naprawa skarp na rowie w rejonie skrzyżowania ulicy Darwina i Stefczyka

– naprawa skarp na rowie przy ul. Pomykany

§ 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 XVIII/167/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

  z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie:  korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym „Budowa i  przebudowa  ulic  
                     gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit l oraz  §  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.
Dokonać korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic 

gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012 w sposób następujący:

1.  Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII     139.000,-

2. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie oświetlenia
    ulicy Gustawa Morcinka” oraz wykonanie projektu oświetlenia sięgacza
    ul. G. Morcinka      18.100,-

      

3. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi dojazdowej
     i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 – 41”       39.250,-

4.  Dofinansowanie zadania  ”Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”       98.650,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

§ 3.
Wnioskuje  się  do  dysponenta  środków  o  wystąpienie  do  Rady  Miasta  Krakowa

o przeniesienie  środków  w wysokości  98.650 zł  na zadanie bieżące zgodnie z  ustępem 4 § 1 
niniejszej uchwały tj. dofinansowanie zadania „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” 
(zwiększenie do kwoty 1.367.100 zł.)

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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