
                                                                                                                                    

Uchwała Nr XXXV/292/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

W sprawie:  podziału  środków w ramach zadania  powierzonego „Prace  remontowe gimnazjów  
                     szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2014
                         Pismo: EK-08.2510.17.2013     

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.
Przeznaczyć środki finansowe na remonty w placówkach oświatowych w ramach zadania 

powierzonego  „Prace  remontowe  gimnazjów  szkół  podstawowych  i  przedszkoli”
na rok 2014, w wysokości 202.900 zł dla następujących placówek:

Zadania inwestycyjne:

Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2a:
modernizacja instalacji elektrycznej -  27.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5:
dokończenie adaptacji mieszkania na świetlicę  - 12.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a:
modernizacja instalacji elektrycznej  - 35.000 zł

Przedszkole Nr 63, ul. Zagościniec 1:
modernizacja sanitariatów dla dzieci z przebiciem drzwi do sali maluchów  - 25.000 zł

Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
modernizacja oświetlenia, wymiana głównej tablicy rozdzielczej  - 12.000 zł



Zadania bieżące:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52:
prace remontowe w placówce  38.900 zł

Gimnazjum Nr 44,os. Na Stoku 34
prace remontowe w placówce 25.000 zł

Przedszkole Nr 63, ul. Łuczanowicka 2 (filia):
prace remontowe w placówce 3.000 zł

Przedszkole 111, os. Na Stoku 21:
prace remontowe w placówce 11.000 zł

Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
prace remontowe w placówce 14.000 zł

§ 2.
    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                     

Uchwała Nr XXXV/293/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
z pismem ML-02.7123.160.2013.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-02.7123.160.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Ireną G i Panem Łukaszem C.

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

o nagannym zachowaniu Pani Ireny G. i Pana Łukasza 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 Panią Ireną G. i Pana 
Łukasza C.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXV/294/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
z pismem ML-02.7123.286.2013.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-02.7123.286.2013.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Krystyną M.

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

o  nagannym zachowaniu  Pani  Krystyny M.,  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 M.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                    

Uchwała Nr XXXV/295/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.231.2013.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-02.7123.231.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Państwem Haliną i Romanem R, Pawłem R oraz Michałem R.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Haliny i Romana R, Pawła R oraz Michała R., 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 Halinę i Romana 
R, Pawła R. oraz Michała R.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                    

Uchwała Nr XXXV/296/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.215.2013.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-02.7123.215.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Barbarą I.-Z, Panem Michałem I i Anną I. - Z.

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

o nagannym zachowaniu Pani Barbary I.-Z, Pana Michała I i Anny I. - 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 Panią Barbarę I.-Z, Pana 
Michała I i Annę I. - Z.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                 



 
Uchwała Nr XXXV/297/2013

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 października 2013r.

w sprawie: propozycji zmian w projekcie nowego Statutu Rad Dzielnic Miasta Krakowa

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, z późn. Zm.) Rada Dzielnicy 
XVII uchwala, co następuje :

§ 1.
Opiniuje  się  pozytywnie wstępną propozycję  Statutu Dzielnic  Miasta  Krakowa pod warunkiem 
wprowadzenia następujących zmian:

• wykreślić, jako martwy, zapis § 3 pkt. 3 i pkt.4 o opiniowaniu lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży, 

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

• w § 36 ust. 1 zamiast  „obszaru dzielnicy” wpisać „obszaru i mieszkańców dzielnicy”,

• wprowadzić następujące zmiany:

 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.”

      w § 65 ust. 1

„Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 70% środków będących w jej dyspozycji na 
realizację zadań ujętych § 3 ust. 1 pkt. 1 - 4”

      w  § 65 ust. 2

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

• 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 XXXV/298/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

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 2013r. w sposób następujący:

• z § 4370  pn. "Opłaty z  tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej

   publicznej sieci telefonicznej” przenieść kwotę 500 zł  na § 4210  pn. " Zakup materiałów

     i wyposażenia” 

• z § 4390  pn. " Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” przenieść

     kwotę 200 zł na § 4210 pn. " Zakup materiałów i wyposażenia”  

• z  §  4520  pn.  "Opłata  na  rzecz  budżetów jednostek  samorządu  terytorialnego”  przenieść

     kwotę 300 zł na § 4210 pn. " Zakup materiałów i wyposażenia” 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                

Uchwała Nr XXXV/299/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace  remontowe  dróg,
                       chodników i oświetlenia” w roku 2013 

           

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 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  finansowych  w  kwocie  1.238.900  zł  na  zadaniu 

powierzonym  pn.„Prace  remontowe  dróg,  chodników  i  oświetlenia”  na  rok  2013 w  sposób 
następujący:

• Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41           380.950 zł

• Wykonanie oświetlenia ul. Gustawa Morcinka         197.300 zł
• Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII           51.300 zł 
• Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy         561.800 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych

w ul. Architektów           16.100 zł
• Przebudowa ul. Lubockiej – wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przychodni      31.450 zł

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu o  przeprowadzenie 

stosownych korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII
§ 4.

          Ulega  zmianie  Uchwała  Nr  XXXIII/267/2013 Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 
Krzesławickie”  z  dnia  29  sierpnia  2013r. w  sprawie   korekty  podziału  środków  na  zadaniu 
powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                      

Uchwała Nr XXXV/300/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

W sprawie:  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace  remontowe  dróg,  chodników  
                     i oświetlenia” w roku 2014 

           meil z ZIKiTu z dnia 16.10.2013r.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l § 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 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 podziału środków finansowych w kwocie 1.392.700 zł na zadaniu powierzonym 

pn.„Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2014 w sposób następujący:

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41 196.050 zł

2. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy 999.650 zł

3. Budowa miejsc postojowych w ul. Architektów 140.000 zł

4. Dobudowa oświetlenia ul. Stary Gościniec   20.000 zł

5. Budowa chodnika wzdłuż ul. Łuczanowickiej (od ul. Godebskiego 
do wlotu ul. Orłowskiego) prace projektowe   37.000 zł

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

   
§ 3. 

Wnioskować do  Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przeprowadzenie stosownych 
korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII

§ 4.
Uszczegółowienie § 1 ust. 2 niniejszej uchwały nastąpi po zakończeniu prac realizowanych 

w roku 2013

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr XXXV/301/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

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

             meil z ZIKiTu z dnia 16.10.2013r. 

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  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   60.000-,
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   43.450-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   10.000,-
6. Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły   17.000,-
7. Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach   10.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu o  przeprowadzenie 

stosownych korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



   

Uchwała Nr XXXV/302/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

W sprawie: podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne”
                   na 2014 rok 
                       Pismo: KD.02.3026.20.48.2013

                            
Na  podstawie  §  6  ust  1  pkt.  6  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.
Przeznaczyć  kwotę  17.850,-  w  ramach  zadania  powierzonego  pn.  „Lokalne  wydarzenia 

kulturalne” w roku 2014 na imprezy:

- Koncert „Pożegnanie Lata”         13.850,-

- Festyn z okazji Dnia Dziecka           4.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest MDK Fort 49

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XXXV/303/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

W sprawie: autobusu linii 422 
                       pisma: ZIKiT/S/90172/13/TZO/65689, ZIKiT/S/86812/13/TZO/63651

Na  podstawie  §  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.
Pozytywnie  zaopiniować,  na  wniosek  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu, 

zmianę trasy autobusu linii nr 422 w sposób następujący:

al. Przyjaźni - ul. Makuszyńskiego - os. Na Stoku - os. Na Wzgórzach - Szpital Okulistyczny -
os. Kantorowce z nawrotką - os. Zesławice

i w drodze powrotnej:

os. Zesławice - Szpital Okulistyczny - os. Na Wzgórzach - os. Na Stoku - ul.  Makuszyńskiego
- al. Przyjaźni. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXV/304/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 października 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.327.2013.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-02.7123.327.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Państwem Anicetą i Markiem M. oraz Agatą M.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Anicety i Marka M. oraz Agaty M., 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 Anicetę i Marka 
M. oraz Agatę M.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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