
   

Uchwała Nr XXXI/245/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2014
                       Pismo: EK-08.2510.2.8.2013     

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.
Przedstawić Wydziałowi Edukacji listę prac remontowych w placówkach oświatowych na 

rok 2014 celem opracowania kosztorysów inwestorskich:

I. Zespoły Szkół Ogólnokształcących:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52:
- malowanie korytarzy z wymianą tynku, klatek schodowych i sanitariatów
- wymiana parkietu na korytarzu I i II p.

II. Gimnazja:
1. Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2a:
– kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, wymiana głównej tablicy rozdzielczej
– przebudowa czterech sanitariatów 

2. Gimnazjum Nr 44,os. Na Stoku 34
-     kontynuacja wymiany drzwi wewnętrznych
-     kontynuacja wymiany stolarki okiennej

III. Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5:
– remont parkingu
– malowanie nowej części

2. Szkoła Podstawowa Nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a:
– przebudowa daszku nad wejściem
– częściowa wymiana rynien i dolnych odcinków rur spustowych



IV. Przedszkola:

1. Przedszkole Nr 63, ul. Zagościniec 1:
– remont 3 sanitariatów dla dzieci z przebiciem drzwi do sali maluchów
– wymiana wykładziny na korytarzach i w szatni

2. Przedszkole Nr 63, ul. Łuczanowicka 2 (filia):
– malowanie korytarza, szatni, pokoju nauczycielskiego
– zabezpieczenie kominów siatką

3. Przedszkole 111, os. Na Stoku 21:
– wymiana drzwi zewnętrznych głównych i do ogrodu
– wymiana ciągów pieszych

4. Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
– kontynuacja wymiany parkietu (w salach)
– kontynuacja wymiany oświetlenia, wymiana głównej tablicy rozdzielczej

5. Przedszkole Nr 112, ul. Styczna 1 – filia w Grębałowie:
– zadaszenie schodów zewnętrznych
– wymiana wykładziny w sali

§ 2.
    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                               

Uchwała Nr XXXI/246/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

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.
Środki, w wysokości 3.900 zł, pozostałe po przetargu na zadaniu:

Zadanie bieżące:
pn. „Przedszkole Nr 112  - wymiana parkietu w salach” 

przeznaczyć na zadanie:

Zadanie bieżące 
pn. „Przedszkole Nr 112  - wymiana oświetlenia w salach przedszkolnych

§ 2.
    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

        



                                                                                                                                     

Uchwała Nr XXXI/247/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

W sprawie:  ustalenia  zakresu rzeczowego zadania  powierzonego z  zakresu  problematyki  osób  
                     niepełnosprawnych na rok 2014
                       

Na podstawie § 6 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 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.  oraz Nr CX/1107/06 z  dnia 24 maja 2006 r.)  oraz w 
związku z § 1 pkt.  7  Uchwały Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r.  w sprawie  
powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z 
późniejszymi zmianami) Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Ustalić zakres rzeczowy zadania powierzonego dzielnicom w zakresie problematyki  osób 

niepełnosprawnych na rok 2014 w sposób następujący:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – wymiana platformy dźwigowej 

dla osób niepełnosprawnych
2. Spotkania  integracyjne  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin  realizowane  przez 

MOPS Filia Nr 9 (Projekt socjalny „Przyjaciele”)
3. Wakacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów z terenu  Dzielnic 

nowohuckich
4. Montaż  poręczy  (barierek)  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 

niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII wg wskazań Dzielnicy
         

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



      

Uchwała Nr XXXI/248/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.31.2013.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-02.7123.31.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panem Witoldem S.

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

o nagannym zachowaniu Pana Witolda S. 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 Witolda S.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

        

                                                                                                                                     
                                                                                                                                       



Uchwała Nr XXXI/249/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.47.2013.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-02.7123.47.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Państwem Dorotą i Władysławem Z.

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

o  nagannym  zachowaniu  Państwa  Doroty  i  Władysława  Z.  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  Państwa  Dorotę
i Władysławem Z.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXI/250/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

W  sprawie:  opinii  do  inwestycji  planowanych  na  terenie  Dzielnicy  XVII  zawartych
                         we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich

Na podstawie  § 4 pkt. 4 lit. h oraz  § 4 pkt. 5 lit. c 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 poniższe inwestycje planowane na terenie Dzielnicy XVII zawarte 

we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich  do konsultacji społecznych w 2013 rok:
– Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta
– Budowa miejsc postojowych na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35 - 41

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  inwestycje  pn.  Budowa  wybiegów  dla  psów”  zawartą  we 

Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich planowaną do realizacji na terenie Dzielnicy XVII.

§ 3.
Wnioskować o ujęcie we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich następujących zadań, 

które są planowane do realizacji w następnych latach:

1. Przebudowa ul. Lubockiej
2. Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia
3. Budowa kortu tenisowego na obiektach KS „Grębałowianka”

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXI/251/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

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. Łuczanowicka sięgacz - wykonanie nakładki bitumicznej
- ul. Przebindowskiego - remont nawierzchni tłuczniowej
- ul. Wodocza- remont nawierzchni tłuczniowej
- ul. Kosów - remont nawierzchni bitumicznej
- ul. Kownackiej – wykonanie nawierzchni bitumicznej
- remont chodnika koło bloku nr 46 os. Na Stoku

§ 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 XXXI/252/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

W  sprawie:  przesunięcia  środków  na  zadaniu  powierzonym  pn.  „Prace  remontowe  dróg,
                       chodników i oświetlenia” w roku 2013
                            Pisma: ZIKiT/Z/0191/13/UZI/32888, ZIKiT/Z/0189/13/PZP/37314

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 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.

Środki pozostałe po przetargach na zadaniach:

1.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  dobudowa  oświetlenia  ulicznego  przy  ulicy 
Łuczanowickiej  (zadanie inwestycyjne)

2.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  dobudowa  oświetlenia  ulicznego  przy  ulicy 
Wadowskiej i Pankiewicza (zadanie inwestycyjne)

3.  Dobudowa  oświetlenia  ul.  Gustawa  Morcinka  oraz  Gustawa  Morcinka  Boczna(zadanie 
inwestycyjne)

w łącznej wysokości 194.700 zł (po zaokrągleniu) przeznaczyć na dofinansowanie następujących 
zadań inwestycyjnych:

– Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 – 41
– Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych w ul. Architektów
– Przebudowa ul. Lubockiej - wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przychodni

§ 2.
       Wnioskować do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o wprowadzenie stosownych 
poprawek w Wieloletnim Planie Finansowym

§ 3.
                     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXI/253/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 czerwca 2013r.

W sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  powierzonego  “Budowa i  przebudowa ulic  
                     gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2014

             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. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy

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

3. Budowa parkingów przy ul. Architektów (prace projektowe)

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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