
                                                                                                      

Uchwała Nr XXXIV/278/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: wniosków o wprowadzenie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII
                     Wzgórza Krzesławickie  

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 korekty zadania, pn. :

1. Budowa kortów tenisowych na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka  

•  w roku 2013 – wykonanie projektu    12.000 zł (zadania priorytetowe)

•  w roku 2014 – realizacja projektu     172.600 zł (zadania priorytetowe)

• w roku 2014 – realizacja projektu        27.400 zł (w ramach zadania powierzonego z zakresu
    budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej 
    i rekreacyjnej na rok 2013)

•  w roku 2015  – realizacja projektu    200.000 zł (zadania priorytetowe)

§2.
         Wnioskować do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu  o wprowadzenie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII zadania pn. :

1.Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach

• w roku 2013 – rozpoczęcie prac projektowych - 0 zł

• w roku 2014 –  realizacja zadania 10.000 zł  (w ramach zadania powierzonego  „Tworzenie, 
modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą”)

2. P  rzebudowa toru dla deskorolek  

• w roku 2013 – rozpoczęcie prac projektowych - 0 zł

• w roku 2014 – projekt i realizacja zadania 13.000 zł (zadania priorytetowe)

•   w roku 2014  – realizacja zadania  17.000 zł (w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, 
modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą”)



3. Budowy chodnika wzdłuż ul. Łuczanowickiej (od skrzyżowania ul. Godebskiego do wlotu 
     ul. Orłowskiego) 

• w  roku  2014  –  prace  projektowe –  37.000  zł  (w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia”)

• w  roku  2015 –  realizacja  zadania  –  240.000  zł  (w  ramach  zadania  powierzonego„Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia”)

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



                                                                                                  
                                                                                                

Uchwała Nr XXXIV/279/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.268.2013.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-02.7123.268.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panem Marianem C.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pana  Mariana  C.,  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 Mariana C.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                        

Uchwała Nr XXXIV/280/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.280.2013.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-02.7123.280.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Państwem Danutą i Markiem K.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Danuty i Marka K., 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 Danutę i Marka 
K.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                

Uchwała Nr XXXIV/281/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.289.2013.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-02.7123.289.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panem Gerardem Cz.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pana  Gerarda  Cz.,  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 Gerarda Cz.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                



                                                                                                  

Uchwała Nr XXXIV/282/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.304.2013.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-02.7123.304.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Państwem Marzeną i Józefem B.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Marzeny i Józefa B., 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 Marzenę i Józefa 
B.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                        

Uchwała Nr XXXIV/283/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

W  sprawie:  korekty  zadań  i  podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  z  zakresu
                      problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014
                      Pismo PN.015.10.17.1/13, Zarządzenie Prezydenta Miasta Kraków nr 2577/2013 z dnia 2013-09-04
                       

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.
W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2577/2013 z dnia 4 września 2013r. 
podzielić  kwotę  94.350,-  w  ramach  zadania  powierzonego  z  zakresu  problematyki  osób 
niepełnosprawnych na rok 2014 w sposób następujący:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – wymiana
platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych                                            68.000,- 

2. Wakacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów
z terenu  Dzielnic nowohuckich                                                                            8.000,-

3. Montaż poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych dla osób 
niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII wg wskazań Dzielnicy              18.350.-

     (załącznik do uchwały)

§ 2.
Ulega zmianie uchwała Rady Dzielnicy XVII Nr XXXI/247/2013 z dnia 27 czerwca 2013r 

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały nr XXXIV/283/2013
Rady Dzielnicy XVII z dnia 26 września 2013r.

Montaż  poręczy  (barierek)  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 
niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII będzie realizowany w następujących miejscach:

1. Schody od Zielonego Jaru do Przedszkola Nr 112 os. Na Wzgórzach

2. Schody od ul. Jarzębiny do bloku nr 28 os. Na Wzgórzach

3. Schody od parku Zielony Jar do bloku nr 3 os. Na Stoku

4. Schody od parku Zielony Jar do poczty os. Na Stoku

5. Schody od apteki os. Na Stoku do ul. Zielony Jar

6. Schody i ciąg chodnikowy od drogi do Gimnazjum 44 do pawilonu handlowego nr 32 

os. Na Stoku



                                                                                                                    

Uchwała Nr XXXIV/284/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

W sprawie: uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2014

Na podstawie § 32 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.)  Rada 
Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Przedstawić  do  akceptacji  projekt  planu  finansowo  –  rzeczowego  wydatków  bieżących 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” na rok 2014.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                



                                                                                  

Uchwała Nr XXXIV/285/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.
 

W sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku
                   Pismo: BZ-02.8031.3.36.2013.AO

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.
Zaopiniować pozytywnie projekty:

–  uchwały  Rady  Miasta  Krakowa  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 
krakowskich w roku 2014,

–  Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania zmian w  rozkładzie 
godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIV/286/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

W sprawie:  korekty zadań i  podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia  priorytetowe
                     Dzielnicy XVII w roku 2014 
                         Pisma: BR.04.BR-04.3025.65.2012, Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2577/2013 

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/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2577/2013 z dnia 4 września 

2013r. (zmniejszającym środki na zadania priorytetowe o kwotę 60 tys.  zł.  w stosunku do roku 
2013r.)  dokonać korekty zadań priorytetowych na rok 2014, ustalonych Uchwałą Rady Dzielnicy 
XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  XXXII/254/2013  z  dnia  11 lipca  2013 r.  w sprawie   podziału 
środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014, w sposób 
następujący:

1. Zrezygnować z zadań :
• wniosek nr 4 - Straż Miejska – zakup defibrylatora AED  4.000,-
• wniosek nr 5 - Straż Miejska – dofinansowanie dodatkowych patroli

                                                  na terenie Dzielnicy XVII  3.500,-
• wniosek nr 7 -  Zakup sprzętu dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa            10.000,-
• wniosek nr 31 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – dofinansowanie letniego

                          wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych
                          z terenu Dzielnicy XVII            10.000,-

• wniosek nr 38 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – montaż ławek
                                 na terenie Dzielnicy XVII      10.000,-

2. Zmniejszyć wysokość środków finansowych na poniższych zadaniach o następujące kwoty:  
• wniosek nr 49 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta  – remonty i zakupy w Klubach

                          Ośrodka Kultury położonych na terenie Dzielnicy XVII          o kwotę    5.000,-
• wniosek nr 56 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim                          o kwotę  10.100,-

3. Zwiększyć kwotę na zadaniu:   
• wniosek nr 55 - Zarząd Infrastruktury Sportowej – budowa kortu tenisowego 

                           na terenie KS „Grębałowianka”              do kwoty     172.600,-
   



4. Rezerwę celową zmniejszyć                                                                           do kwoty      45.500,-

§ 2. 
Ulega  zmianie  Uchwała  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”

Nr  XXXII/254/2013  z  dnia  11  lipca  2013  r.  w  sprawie  podziału  środków przeznaczonych  na 
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIV/287/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

W sprawie:  podziału  środków na  zadaniu  powierzonym  z  zakresu  budowy,  modernizacji,  prac
                     remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014
                         pismo: GKP.034.9.2013.ABI

Na podstawie § 6 ust. 1 i 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.) w związku  
z § 1 pkt. 8 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.
Kwotę przydzieloną na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji,  osiedlowej  

i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2014, w wysokości 27.400,- przeznaczyć 
na zadanie

• Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego „Grębałowianka”

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIV/288/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.199.2013.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-02.7123.199.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panią Iwoną J. i Panem Piotrem J.

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

o nagannym zachowaniu Pani Iwony J. i Pana Piotra J., 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 Panią Iwonę J. i Pana 
Piotra J.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                      



Uchwała Nr XXXIV/289/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.251.2013.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-02.7123.251.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej
w Krakowie z Panią Janiną S.

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

o nagannym zachowaniu Pani Janiny S., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej  
w §1. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



 
                                                                                                                              

Uchwała Nr XXXIV/290/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja
            i  utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców
                    i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  3  i  4  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  na  zadaniu  powierzonym  „Tworzenie,  modernizacja
i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz  zieleńców
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013 w kwocie 206.247 zł w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków    46.500,-
 2. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy     69.747,-
 3. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy     80.000,-
4. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)    10.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Ulega  zmianie  uchwała  Rady  Dzielnicy  XVII  Nr  XXVI/220/2013 z  dnia  30  stycznia  2013  r.
w sprawie korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja
i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz  zieleńców
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIV/291/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
z pismem ML-02.7123.200.2013.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-02.7123.200.2013.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Krystyną G.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Krystyny  G.,  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 Panią Krystynę G.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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