
  

Uchwała Nr XXVII/223/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej
                    zgodnie z pismem ML-02.7123.375.2012.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-02.7123.375.2012.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panem Czesławem W.

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

o  nagannym zachowaniu  Pana  Czesława  W.  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej  w  §1.  Ponadto  powyższa  opinia  wydana  została  na  podstawie  protokołu  z  wizji 
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana 
Czesława W.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XXVII/224/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

W sprawie: ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 516/2 położonej  w obr. 10
                    jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
                      Pismo: GS-01.6840.4.1.2013.JP

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 ewentualną sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 516/2

o  powierzchni  0,0051  ha  położonej  w  obr.  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta
przy ul. Henryka Brodatego 2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki przyległej nr 518 o powierzchni 0,0354 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 XXVII/225/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

W sprawie:  korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2013 
            Pismo: ZIKiT/Z/0094/13/UD/2458

Na podstawie § 5 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.
1. Zrezygnować z zadania:
a) wniosek nr 40 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – likwidacja
                              dzikich wysypisk śmieci     10.000,-

2. Środki pozostałe po rozstrzygnięciu zadań
1/Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 60 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                    12.620,-
b) wniosek nr 61 - Redakcja Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                          1.412,-

w łącznej wysokości ~ 24.000 zł (po zaokrągleniu) przeznaczyć na zadania:

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
a) wniosek nr 71 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego

                       - współfinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Kościelniki 2.300,-

2/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 72 – Zespół Szkół Ogólnokształcących integracyjnych Nr 6  – dofinansowanie
                             organizacji Dnia Szkoły w Zielonym Jarze       1.000,- 
b) wniosek nr 73 -  Zespół Szkół Ogólnokształcących integracyjnych Nr 6  – organizacja
                                Święta Patrona Szkoły       2.000,-
c) wniosek nr 74 - Gimnazjum Nr 44 – dofinansowanie organizacji Turnieju Szachowego
                              im. Władysława Trząskiego          700,-
d) wniosek nr 75 - Gimnazjum Nr 44 - organizacja  Święta Patrona Szkoły       1.000,-

3/ Dział 900 – Gospodarka Komunalna 
a) wniosek nr 76 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – dofinansowanie
                                zadania pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej wg wskazań Dzielnicy     10.000,-

4/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 77 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – „Edukacja ekologiczna”               3.000,-

5/Dział 926  Kultura Fizyczna i Sport
a) wniosek nr 78 – Zarząd Infrastruktury Sportowej – doposażenie Klubu Sportowego
                                                                                       „Grębałowianka” Kraków        4.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                      
 



Uchwała Nr XXVII/226/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie:  opinii  dla projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta
                   Krakowa stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Krakowa nrLXIII/921/12
                   z dnia 19 grudnia 2012r.
                   pismo: BR-04.0120.90.2012

Na  podstawie  §  4  pkt  5  lit.  i  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  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Nr  LXIII/921/12  Rady  Miasta 

Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. stanowiący propozycję zmiany ordynacji wyborczej w wyborach 
do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa z następująca uwagą:

w §32 dopisać ustęp – zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co 
najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                    



Uchwała Nr XXVII/227/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

W sprawie: autobusu linii 182 

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 Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zmianę rozkładu jazdy 

autobusu linii nr 182 kosztem ograniczenia ilości kursów linii autobusowej  nr 482, wspomagającej 
linię autobusową 182, w sposób następujący:

– zrezygnować  z  kursowania  linii  wspomagającej  nr  482  w  soboty  i  święta  w  zamian 
zwiększyć,  o  jeden  kurs,  autobus  linii  nr  182  w  godzinach  9.00  -16.00  (6  kursów)
i w godzinach 17.00-20.00 (4 kursy),

– ograniczyć kursy autobusu linii 482 w dni powszednie w godz. 6.00 – 9.00 do dwóch kursów 
na godzinę i  w godz. 14.00 – 17.00 do dwóch kursów na godzinę,  w zamian zwiększyć
o jeden kurs autobus linii 182 w godz. 14.00 , 16.00 , 17.00 , 20.00.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XXVII/227/2013
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

          z dnia 28 lutego 2013r.

Linia  autobusowa  nr  182  powstała  dzięki  staraniom  Rady  Dzielnicy  XV  i  XVII,
na zapotrzebowanie mieszkańców osiedli:  Na Stoku, Piastów,  Bohaterów Września i  pacjentów 
Szpitala  Wojewódzkiego  im.  L.  Rydygiera,  w  celu  połączenia  bezpośredniego  transportem 
komunikacji miejskiej tych miejsc z centrum Krakowa.

Linia  autobusowa 482 jest  linią  wspomagającą linię  autobusową 182 i  powstała  w celu 
rozładowania największego natężenia potoku pasażerów do os. Mistrzejowice.

Z uwag, które zgłaszają mieszkańcy Dzielnicy XVII wynika, że linia nr 482 nie rozwiązuje 
całkowicie  problemu,  gdyż  trudno  jest  sklasyfikować  pasażerów  jadących  tylko  do  osiedla 
Mistrzejowice Nowe i tych chcących skorzystać z autobusu po dalszej trasie linii 182.

Problem powstaje już na przystanku przy Rondzie Mogilskim w stronę os. Na Stoku, gdzie 
z  autobusu  linii  182  korzystają  także  mieszkańcy  os.  Mistrzejowice  Nowe,  a  niejednokrotnie 
mieszkańcy Dzielnicy XVII nie mogą wsiąść do autobusu linii 182 gdyż jest on już przepełniony.

Z uwagi na powyższy problem wnioskujemy o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 
autobusowej  nr  182,  która  obsłuży  zarówno  mieszkańców  os.  Mistrzejowice  Nowe,
jak i mieszkańców Dzielnicy XV i XVII (os. Na Stoku, os. Bohaterów Września, os. Piastów) oraz 
pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera



                                                                    

Uchwała Nr XXVII/228/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

W sprawie: sposobu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
                   wysokości stawki takiej opłaty 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  ł  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.
 Wyrazić sprzeciw w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty wg z Druku nr1156 projektu uchwały 
Rady  Miasta  Krakowa,  ponieważ  ilość  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  nie  zależy  od 
zajmowanej powierzchni lokalu tylko od ilości osób zamieszkujących ten lokal.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXVII/229/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace  remontowe  dróg,
                       chodników i oświetlenia” w roku 2013 

           
Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l oraz § 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 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  finansowych  w  kwocie  1.238.900  zł  na  zadaniu 

powierzonym pn.„Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2013 w sposób następujący:

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41      228.000 zł

2. Wykonanie oświetlenia ul. Gustawa Morcinka        340.000 zł
3. Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII      80.000 zł 
4. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy    560.400 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych

w ul. Architektów         5.000 zł
6. Uregulowanie stanu prawnego ul. Stary Gościniec         1.500 zł
7. Przebudowa ul. Lubockiej – wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przychodni       24.000 zł

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

   

§ 3. 
Rada Dzielnicy XVII wnioskuje o ogłoszenie przetargu na zadania „Budowa drogi dojazdowej i  

miejsc  postojowych  w  os.  Na  Stoku  w  rejonie  bloków 35  –  41”  w  cyklu  2  letnim oraz  „Wykonanie  
oświetlenia ul. Gustawa Morcinka” w roku 2013.

§ 4. 
Środki brakujące po przetargach Rada Dzielnicy XVII zabezpieczy w ramach środków finansowych 

z zadania „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” zarówno w roku 2013 
jak i w roku 2014.

§ 5.
Wnioskować do Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięcie środków w wysokości 80.000zł z zadań 

inwestycyjnych  na  prace  bieżące.  Uzasadnieniem  tego  wniosku  jest  fakt,  że  w  roku  2013  środki 
przeznaczone na prace inwestycyjne stanowią 54,7 % środków oddanych do dyspozycji Dzielnicy XVII w 
ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013. 

§ 6.
Ulega zmianie Uchwała Nr XXVI/221/2013 Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 

30 stycznia 2013r. w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe, dróg,  
chodników i oświetlenia” w roku 2013

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr XXVII/230/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w os.  Na  Stoku  zgodnie
                    z pismem ML-02.7123.362.2012.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-02.7123.362.2012.BS w os. Na Stoku z Panią Edytą D.

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

o nagannym zachowaniu Pani Edyty D. co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Edytę D.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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