
 

Uchwała Nr XXIX/236/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2013            
  

              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 84 -  Szkoła Podstawowa Nr 78 – wymiana filtrów centrali wentylacji        1.500,- 
b) wniosek nr 85 – Szkoła Podstawowa Nr 78 – malowanie linii na sali gimnastycznej        500,-
c) wniosek nr 86 – Gimnazjum nr 43 – zakup sprzętu nagłaśniającego                               3.000,-
d) wniosek nr 87 – Przedszkole Nr 112 – zakup sprzętu nagłaśniającego                            3.000,-
e) wniosek nr 88 – Szkoła Podstawowa 129 – zakup sprzętu nagłaśniającego  2.000,-

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 89 - MDK Fort 49 – przygotowanie prezentacji Dzielnicy XVII w ramach
                              „Dnia Otwartego Magistratu” oraz druk folderu informacyjnego  5.500,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 90 - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – zakup sadzonek do Konkursu
                              „Ogrody Nowej Huty”                                                      1.500,-
b) wniosek nr 91 - Nowohuckie Centrum Kultury – projekt V Nowohucki Biathlon
                              Rowerowy                1.000,-

4/ Dz  iał 926 – Kultura Fizyczna i Sport         
a) wniosek nr 92 - Zarząd Infrastruktury Sportowej – opracowanie projektu kortów
                              tenisowych na terenie Klubu Sportowego „Grębałowianka”  12.000 ,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                            



Uchwała Nr XXIX/237/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

W sprawie:  korekty zadania  powierzonego  „Prace  remontowe gimnazjów szkół  podstawowych
                     i przedszkoli” na rok 2013
                         

Na podstawie § 6 ust.1 pkt. 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 zakresu rzeczowego zadania: 

Prace bieżące:
Gimnazjum Nr 44 - wymiana stolarki okiennej      18.000 zł 

na zadanie:

Prace bieżące:
Gimnazjum Nr 44 - wymiana stolarki drzwiowej   18.000 zł 

§ 2.
    Ulega zmianie uchwała nr  XXVIII/235/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie korekty 
zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 
2013

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

                                                                                                                               



 

Uchwała Nr XXIX/238/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w  sprawie:  opinii  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  „Zespół  budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażem  podziemnym,  garażami  w  parterze,  miejscami 
postojowymi  naziemnymi,  drogami  wewnętrznymi,  wjazdem  i  z  infrastrukturą  techniczną  na 
działkach nr 219, 220, 592 obr. 10 oraz części działki nr 429/3 obr. 3 Nowa Huta przy ul. Niebyłej 
w Krakowie”
pismo: AU-02-3.6730.2.363.2013.SDU

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  negatywnie  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  „Zespół 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, garażami w parterze, miejscami 
postojowymi  naziemnymi,  drogami  wewnętrznymi,  wjazdem  i  z  infrastrukturą  techniczną  na 
działkach nr 219, 220, 592 obr. 10 oraz części działki nr 429/3 obr. 3 Nowa Huta przy ul. Niebyłej 
w Krakowie”

§2.
Powodem  negatywnej  opinii  zawartej  w  §1  jest  brak  opinii  w  sprawie  obsługi 

komunikacyjnej wyżej wymienionej inwestycji. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru Kontorowicka – Niebyła przeznaczony jest on pod teren zieleni fortecznej 
publicznej o symbolu ZPF.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                       



Uchwała Nr XXIX/239/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wniosku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzesławickie  zadania „Budowa kortów tenisowych na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka”

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  Zarządu  Infrastruktury  Sportowej o  wprowadzenie  do  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII zadania pn. :

„Budowa kortów tenisowych na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka”

•  w roku 2013 – wykonanie projektu      12.000 zł

•  w roku 2014 – realizacja projektu    200.000 zł

•  w roku 2015  – realizacja projektu    200.000 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



Uchwała Nr XXIX/240/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.81.2013.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-02.7123.81.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panem Erykiem P.

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

o nagannym zachowaniu Pana Eryka 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 Eryka P.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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