
Uchwała Nr XXXIX/323/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie: korekty zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014
                        pismo: ST.FS.3110-7/14
                

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  7  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  ze  zmianami  organizacyjnymi  Straży  Miejskiej  polegającymi  na  połączeniu 

Oddziału Nowa Huta i Oddziału Wzgórza Krzesławickie, dokonać korekty zadania powierzonego 
pn.”Bezpieczny Kraków” sposób następujący:

z zadania: 
Straż Miejska Odział VI „Wzgórza Krzesławickie” – dofinansowanie dodatkowych
                                                                                 patroli na terenie Dzielnicy XVII 6.500,-

na zadanie:

Straż Miejska Odział III „Nowa Huta” – dofinansowanie dodatkowych patroli
                                                                  na terenie Dzielnicy XVII 6.500,-

§ 2.
 Ulega zmianie Uchwała Rady Dzielnicy XVII nr XXXIII/277/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. 
w sprawie podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/324/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie: korekty zadań priorytetowych na rok 2014 
                                
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.
Dokonać korekty zadań priorytetowych w roku 2014 w sposób następujący: 

1. Zrezygnować z zadania:
 
Dział 900 - Gospodarka Komunalna
wniosek nr 41 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – przebudowa
                                                                    toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły     13.000,-

2. Środki o których mowa w ust. 1 w wysokości 13.000 zł, środki finansowe pozostałe po przetargu 
na  zadaniu  „Wykupienie  Kolumny w Głosie  Nowohuckim” w wysokości  2.500 zł  oraz  środki
z  rezerwy budżetowej  w  wysokości  8.500  zł,  w  łącznej  wysokości  24.000  zł,  przeznaczyć  na 
zadania:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 59- Gimnazjum nr 44 – przygotowanie podłoża boiska do piłki plażowej        10.000,-

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 60 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – spotkania okolicznościowe
                                                                             dla seniorów z terenu Dzielnicy XVII           6.000,-
b) wniosek nr 61 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Edukacja Ekologiczna                  3.000,-
c) wniosek nr 62 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta –remonty i zakupy w Klubach
                                                  Ośrodka Kultury położonych na terenie Dzielnicy XVII         5.000,-

3. Rezerwa celowa wynosi  37.000 zł

§ 2.
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/325/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

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 2014

              

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 2014 w kwocie 215.940 zł w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków   46.300-,
2. Sprzątanie terenów zielonych po imprezach     2.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy   73.490-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy   26.150-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   10.000,-
6. Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły   40.000,-
7. Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach   18.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Ulega zmianie Uchwała Rady Dzielnicy XVII nr XXXV/301/2013 z dnia 24 października 

2013r. w sprawie 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 2014.

§ 4.
Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu o  przeprowadzenie 

stosownych korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

       



Uchwała Nr XXXIX/326/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie: korekty w Wieloletniej Prognozie 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.
W związku z Uchwałą Rady Dzielnicy XVII Nr XXXIX/324/2014 z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie  korekty zadań priorytetowych na  rok  2014 oraz  Uchwałą  Rady Dzielnicy XVII  Nr 
XXXIX/325/2014 z dnia 27 lutego 2014r. 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 2014, wnioskować do 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu  o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Dzielnicy XVII źródła finansowania oraz kwot na zadaniach inwestycyjnych pn. :

 P  rzebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły  
w roku 2014 – projekt i realizacja zadania 40.000 zł (zwiększenie o 10.000 zł) w ramach zadania 
powierzonego  „Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych 
placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą”)

Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach
w roku 2014 – projekt i realizacja zadania 18.000 zł (zwiększenie o 8.000 zł)  w ramach zadania 
powierzonego  „Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych 
placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą”)

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 



        

Uchwała Nr XXXIX/327/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie:  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby
                    lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
                    Pismo: Gimnazjum Nr 44 z dnia 06.02.2014r.

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 kolejne zawarcie umowy najmu części nieruchomości pozostającej 

w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 44,  os.  Na Stoku 34, na potrzeby dalszej  lokalizacji  stacji 
bazowej telefonii komórkowej PTC S.A. - BTS 51315. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/328/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w działek Nr 668/1, 668/2, 671 położonych w obr. 10 jedn. ewid.
                   Nowa Huta przy ul. Magdaleny Samozwaniec
                      pismo: GS.01.6840.4.47.2013.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 ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działek Nr 668/1, 

668/2, 671 o łącznej powierzchni 0,0370 ha położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta 
przy  ul.  Magdaleny  Samozwaniec  stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz 
właścicieli działki przyległej Nr 27 o powierzchni 0,0421 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 działki 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 XXXIX/329/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 23/3 przy
                   ul. Kantorowickiej
                       pismo: GS.01.6840.4.1.2014.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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  części  działki

Nr  23/3  oznaczonej  jako  działka  23/3/A o  powierzchni  około  0,0116  ha  położonej   w  obr.  4 
jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul.  Kantorowickiej  201  będącej  własnością  Gminy 
Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki przyległej Nr 24 o powierzchni 0,0909 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 XXXIX/330/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

W sprawie: opinii dla inwestycji „Budowa rozlewni gazu płynnego przy ul. Blokowej w Krakowie”
                      pismo: AU-02-3.6730.2.1848.2014.JPO 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j 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  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  „Budowa 

rozlewni gazu płynnego wraz z budynkiem rozlewni, wiatą, jednym zakopcowanym zbiornikiem na 
gaz płynny, dwoma zbiornikami naziemnymi na gaz płynny, zbiornikiem naziemnym na płynny 
tlen,  z  parkingami  i  drogami  dojazdowymi  wraz  z  instalacją  wewnętrzną:  wod-kan,  gaz, 
elektryczną, na działkach nr 461/5, 461/6 obr. 44 Nowa Huta przy ul. Blokowej w Krakowie” 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/331/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

w  sprawie:  opinii  do  nowego  Statutu  Rady  Dzielnicy  XVII  "Wzgórza  Krzesławickie"  Miasta
                     Krakowa  wg Druku 1659 z autopoprawką 

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 
uchwala, co następuje :

§ 1.
Opiniuje się pozytywnie projekt nowego Statutu Rady dzielnicy XVII "Wzgórza Krzesławickie" 
(wg druku 1659z autopoprawką) pod warunkiem wprowadzenia następujących zmian:

●     wydłużyć termin zapisany w § 11 ust. 1 o wydanie opinii w formie uchwały do 4 tygodni od 
dnia otrzymania wniosku, 

●        w § 64 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) 

„Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w  § 63 ust.  1 odbywa się na 
podstawie algorytmu, w którym: 
  1)  50% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic, 
  2)  25 % środków dzielonych jest wg kryterium liczby ludności Dzielnic, 
 3)  25  % środków dzielonych  jest  wg  kryterium powierzchni  Dzielnic  będącej  własnością
 Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i nie oddanej w użytkowanie osobom trzecim.”

Niesprawiedliwe i drastyczne obniżenie wysokości środków finansowych wynikające z algorytmu 
nie oddaje specyfiki Dzielnic Miasta Krakowa

●        w § 65 ust. 2

   „Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 3% środków będących w jej dyspozycji na
     realizację zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych”

●       w  § 76 ust. 3

Propozycje wniosku obywatelskiego może zgłosić grupa  100 mieszkańców mających prawo
      wybierania do Rady w terminie do dnia 15 maja r.p. 

●      w  § 78 ust. 1

  wprowadzić  zapis,  że  wniosek  dotyczący  zadań  w  ramach  budżetu  obywatelskiego
      "dzielnicowego" może zgłosić mieszkaniec Dzielnicy, który ukończył 18 rok życia 

• ordynacja  wyborcza  §  112 ust.  6  dopisać „oraz  dołączyć  listę  z  podpisami  co  najmniej  15 
wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym”. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/332/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie: powołania Doraźnej Komisji ds. budżetu obywatelskiego 

Na podstawie § 14 ust.1 oraz ust.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 uchwala, postanawia :

§ 1.
Powołać  Doraźną  Komisję  ds.  budżetu  obywatelskiego  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza 

Krzesławickie

§ 2.
Ustala się, że w skład Komisji Doraźnej ds. budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII

w roku 2014 wejdą:

1. Chruściel Renata
2. Dziedzic Andrzej
3. Gajoszek Marcin
4. Kolasa Jadwiga
5. Madej Lucyna
6. Zaleński Leszek

§ 3.
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania zgodnie z Uchwałą Nr XCVII/1465/14 

Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                  

Uchwała Nr XXXIX/333/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. budżetu obywatelskiego 

Na podstawie § 14 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 
uchwala, postanawia :

§ 1.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. budżetu

obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII został Pan Leszek Zaleński.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


	Uchwała Nr XXXIX/323/2014
	Uchwała Nr XXXIX/324/2014
	Uchwała Nr XXXIX/325/2014
	Uchwała Nr XXXIX/326/2014
	Uchwała Nr XXXIX/327/2014
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr XXXIX/328/2014
	Uchwała Nr XXXIX/329/2014
	Uchwała Nr XXXIX/330/2014
	Uchwała Nr XXXIX/331/2014
	Uchwała Nr XXXIX/332/2014
	Uchwała Nr XXXIX/333/2014


