
              

Uchwała Nr XXVIII/231/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2013 r.

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 2013

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz 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 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 2013 w sposób następujący:

- remont rowu przy ul. Pankiewicza
- remont nawierzchni ul. Petöfiego
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wadowskiej
- remont nawierzchni ul. Bożywoja
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Stary Gościniec
- remont nawierzchni ul. Poniatowskiego
- remont nawierzchni ul. Fregeegiego 

§ 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 XXVIII/232/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 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.
1. Środki z rezerwy celowej przyznać na następujące zadania:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 79 – Gimnazjum nr 43 – utworzenie sali historii i  tradycji szkoły                3.000,- 

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 80 - MDK Fort 49 – organizacja pikniku „Dzień Wzgórz Krzesławickich”  5.000,-

3/ Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 81 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – remonty
                              cząstkowe dróg 10.000,-
b) wniosek nr 82 - Zarząd Budynków Komunalnych - wymiana okien
                               w Muzeum Czynu Zbrojnego na osiedlu Górali   2.500,-

4/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 83 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie wyjazdu
                              dzieci z Ośrodka Kultury na „Plener Malarski 2013”              2.500,-

2. Rezerwa celowa wynosi:                 30.000 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                  

         



                                                                                                                                

Uchwała Nr XXVIII/233/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
                  Zarządu za rok 2012

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 2012.

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

wydatków Dzielnicy za rok 2012 stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXVIII/234/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 2013 r.

W sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remonty dróg i chodników 

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  zwiększenie  środków  finansowych  na 

bieżące remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy XVII w roku 2013.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXVIII/234/2013
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 27 marca 2013r.

W  związku  z  ograniczeniem  środków  finansowych  na  wydatki  bieżące  jakie  może 
przeznaczyć  Rada  Dzielnicy  XVII  "Wzgórza  Krzesławickie"  na  prace  remontowe  dróg
i  chodników,  katastrofalnym  stanem  technicznym  dróg,  stwierdzonym  podczas  przeglądu 
wiosennego  dróg  i  chodników  z  udziałem  przedstawicieli  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej
i Transportu, Rada Dzielnicy XVII wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków na remonty dróg 
na terenie Dzielnicy. Drogi te są spękane i posiadają znaczne ubytki. Pilnego remontu wymagają 
między innymi następujące drogi gminne i powiatowe:

– ul. Łowińskiego,
– ul. Bystronia, 
– ul. Lubocka, 
– ul. Łuczanowicka
– ul. Jagiełły

Po  zamknięciu  ruchu  tranzytowego  przez  centrum Nowej  Huty  dla  samochodów  ciężarowych 
powyżej  16  ton,  cały  ruch  tranzytowy  został  skierowany  przez  ulicę  Łowińskiego,  której 
nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. 
 Nadmieniamy również, że w roku 2013 nie została uwzględniona w Budżecie Miasta żadna 
ulica z terenu Dzielnicy XVII do kompleksowej odnowy nawierzchni.

                               



Uchwała Nr XXVIII/235/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 marca 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 zapisu zadań w placówkach oświatowych w ramach zadania powierzonego 
„Prace  remontowe  gimnazjów  szkół  podstawowych  i  przedszkoli”na  rok  2013  w  sposób 
następujący:

I. Zadania Inwestycyjne:
1. Szkoła  Podstawa Nr 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę                                  47.600 zł
2. Przedszkole Nr 111 - przebudowa szybu i wymiana windy w kuchni
                                       na elektryczną                                                                        40.000 zł 
3. Gimnazjum Nr 43 - modernizacja instalacji elektrycznej                                        25.000 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 129 - wymiana płytek PCV,  modernizacja posadzki         20.000 zł

II. Prace bieżące:
1. Szkoła Podstawowa nr 78 – wykonanie projektu remontu mieszkania służbowego 7.400 zł
2. Przedszkole nr 63 - prace bieżące                                                                               8.000 zł 
3. Przedszkole nr 63 (filia) - prace bieżące                                                                   10.000 zł 
4. Gimnazjum Nr 44 - wymiana stolarki okiennej                                                        18.000 zł 
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – wymiana tablic
                                                                                                rozdzielczych                   9.000 zł 
6. Przedszkole Nr 112  - wymiana parkietu w salach      16.900 zł 

§ 2.
    Ulega  zmianie  uchwała  nr  XXIII/201/2012  z  dnia  25  października  2012r.  w  sprawie 
podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace  remontowe  gimnazjów  szkół 
podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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