
                                    

Uchwała Nr XXX/241/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 maja 2013 r.

W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 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 2013 w sposób następujący:

• z  § 4110  pn. "Składki na ubezpieczenia społeczne”  przenieść kwotę  170 zł. na  § 4210

pn.  „Zakup materiałów i wyposażenia”  

• z § 4170 pn."Wynagrodzenia bezosobowe” przenieść kwotę 800 zł. na § 4210 pn. „Zakup 

materiałów i wyposażenia”  

• z § 4260 pn. "Zakup energii” przenieść kwotę 500 zł. na § 4210 pn. „Zakup materiałów

      i wyposażenia”  

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                                 



Uchwała Nr XXX/242/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 maja 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:

- ul. Wąwozowa remont nawierzchni bitumicznej
- ul. Łempickiego remont nawierzchni bitumicznej
- ul. Krasnowolskiego remont nawierzchni tłuczniowej
- sięgacz ul. Luborzyckiej remont nawierzchni tłuczniowej
- ul. Poległych w Krzesławicach remont chodnika
- ul. Architektów remont chodnika
- ul. Bukszpanowa remont nawierzchni tłuczniowej

§ 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 XXX/243/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 maja 2013 r.

W sprawie: organizacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII w porze nocnej
                   
                            
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.
         
          Wnieść  stanowczy  i  jednoznaczny  sprzeciw  przeciwko  wprowadzanym  zmianom
 w komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII w porze nocnej.  

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 Uzasadnienie do uchwały 
XXX/243/2013
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

        z dnia 23 maja 2013r.

Rada  Dzielnicy  XVII  nie  może  się  zgodzić  ze  sposobem  traktowania  mieszkańców 
Dzielnicy  w  zakresie  komunikacji  miejskiej.  Zwracaliśmy  się  do  Zarządu  Infrastruktury 
Komunalnej  i  Transportu  o  wcześniejsze  informowanie  na  temat  planowanych  zmian  i 
konsultowanie ich z Radą Dzielnicy, która stanowi przedstawicielstwo mieszkańców. Nasza prośba 
nie znalazła zrozumienia. Komunikacja w porze nocnej stanowi ważną część życia społeczności 
Dzielnicy. Rada Dzielnicy XVII uważa że wprowadzone zmiany nie wpłyną na poprawę jakości 
komunikacji
a wręcz przeciwnie. Przesiadki są uciążliwe w porze dziennej a co dopiero w nocy gdzie dochodzi 
element zagrożenia ze strony rożnych grup chuligańskich. 

Rada  Dzielnicy  XVII  nie  zgadza  się  na  wprowadzanie  zmian  w  istniejącym  systemie. 
Należy  zwrócić  uwagę  że  komunikacja  w  porze  nocnej  nie  służy  tylko  do  powrotu  z  imprez
i  zabawy.  Wiele  osób  przemieszcza  się  do  jedynego  Szpitala  Okulistycznego  w  nagłych 
przypadkach i komunikacja miejska w porze nocnej musi być bezpośrednia i nieskomplikowana



                            

Uchwała Nr XXX/244/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 maja 2013 r.

W sprawie: oznakowania ulic na terenie Dzielnicy XVII 
                   
                            
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  likwidacje  znaku 
drogowego B-36 ( zakaz zatrzymywania się i postoju) przy ul. M. Samozwaniec.  

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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