
 

Uchwała Nr XXXVIII/316/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2014r.

W sprawie:ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 466/11 położonej w obr. 3
                  jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej
                      pismo: GS.01.6840.4.44.2013.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 działki Nr 466/11

o  powierzchni  0,0328  ha  położonej  w  obr.  3  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy
ul.  Kantorowickiej  stanowiącej  własność  Gminy Miejskiej  Kraków na rzecz  właścicieli  działek 
przylegających nr 466/8, 466/9, 466/10 o łącznej powierzchni 0,2216 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.  O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia
    perturbacji prawnych

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                   

Uchwała Nr XXXVIII/317/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2014r.

W sprawie: wykonania nakładek bitumicznych w roku 2014

Na  podstawie  §  4  pkt.  4  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.
Wnioskować do  Zarządu Infrastruktury Komunalnej  i  Transportu o wykonanie  nakładek 

bitumicznych w następujących ulicach na terenie Dzielnicy XVII w roku 2014:

– ul. Wańkowicza,

– ul. Jagiełły,

– ul. Bystronia,

– ul. G. Morcinka,

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVIII/317/2014
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 30 stycznia 2014r.

W  związku  z  ograniczeniem  środków  finansowych  na  zadaniu  powierzonym  „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014 i  katastrofalnym stanem technicznym 
dróg,  Rada  Dzielnicy  XVII  "Wzgórza  Krzesławickie"  wnioskuje  o  wykonanie  nakładek 
bitumicznych na następujących drogach na terenie Dzielnicy XVII:

– ul. Wańkowicza,
– ul. Jagiełły,
– ul. Bystronia,
– ul. G. Morcinka,

Powyższe  drogi  są  spękane i  posiadają  znaczne  ubytki,  co  zagraża  bezpieczeństwu  ich 
użytkowników.



                                                                                        

Uchwała Nr XXXVIII/318/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie 
z pismem ML-02.7123.453.2013.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-02.7123.453.2013.BS  na  os.  Na  Wzgórzach
w Krakowie z Panem Krzysztofem W.

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

o nagannym zachowaniu Pana Krzysztofa W., 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 Krzysztofa W.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                               



Uchwała Nr XXXVIII/319/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie: budżetu partycypacyjnego

Na  podstawie  §  4  pkt.  2  lit.  b   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.
Przystąpić do udziału w „dzielnicowym” budżecie partycypacyjnym w 2014 roku

§2.
Kwota  przeznaczona  na  realizację  zadania  w  ramach  „dzielnicowego”  budżetu 

partycypacyjnego  będzie  w  wysokości  środków  przyznanych  przez  Radę  Miasta  Krakowa 
(1.500.000 zł podzielone na Dzielnice, które zgłoszą chęć udziału w zadaniu).

§3.
         Warunkiem przystąpienia do „dzielnicowego” budżetu partycypacyjnego jest przyjecie przez 
Radę Miasta Krakowa harmonogramu realizacji i stosownych procedur w czasie umożliwiającym 
jego realizację.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                     



                      
Uchwała Nr XXXVIII/320/2014

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 30 stycznia 2014r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego 
                       Pismo: Komisariatu Policji VII z dn. 09.12.2013r.           

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 zmiany zakresu rzeczowego zadania - wniosek nr 6 - VII Komisariat  Policji  – 

dofinansowanie zakupu samochodu wspólnie z Dzielnicami XV i XVI w sposób następujący: 

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne

a) wniosek nr 6a -  VII Komisariat Policji – dofinansowanie zakupu samochodu 
                           wspólnie z Dzielnicami XV i XVI 8.000,-

b) wniosek nr 6b - VII Komisariat Policji – płatne służby funkcjonariuszy 
                          Komisariatu Policji VII na terenie Dzielnicy XVII 4.500,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



                      

Uchwała Nr XXXVIII/321/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2014r.

W sprawie: nadania nazwy dla Samorządowego Przedszkola nr 63 w Krakowie 
                       Pismo: P-le 63/0710/1/14    

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.
Poprzeć wniosek Samorządowego Przedszkola  nr 63 w Krakowie przy ulicy Zagościniec 1

i pozytywnie zaopiniować nadanie imienia „Wesołe Skrzaty”. 

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVIII/321/2014
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 30 stycznia 2014r.

    Proponowane imię wyłoniono w drodze konkursu, którego adresatem byli pracownicy 
przedszkola oraz rodzice, jak również w wyniku sondy przeprowadzonej na stronie internetowej 
Przedszkola nr 63 w Krakowie. Wśród kilkunastu zebranych propozycji największa liczbę głosów 
otrzymała nazwa „Wesołe Skrzaty”.

Rada Dzielnicy XVII  "Wzgórza  Krzesławickie"  przychyliła  się  do  prośby Dyrektora 
oraz  uchwał  Rady  Pedagogicznej  i  Rady  Rodziców   Samorządowego  Przedszkola  nr  63
w Krakowie i pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę „Wesołe Skrzaty”. 

          



                      
Uchwała Nr XXXVIII/322/2014

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 30 stycznia 2014r.

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

              pismo: ZIKiT/S/113435/13/EP/2999

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.
W  związku  z  obniżeniem  wysokości  środków  na  zadaniu  powierzonym  pn.„Prace 

remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2014 do kwoty 998.623 zł oraz zwiększeniem 
puli środków na remonty o 100.000 zł, łączną kwotę 1.098.623 zł podzielić w sposób następujący: 

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41 218.000 zł

2. Prace remontowe dróg, chodników wg wskazań Dzielnicy 616.423 zł

3. Budowa miejsc postojowych w ul. Architektów 200.000 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

6. Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy bl. nr 28a w os Na Stoku 
(działka nr 213 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta)    7.200 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 w roku 2014 w sposób 
następujący:

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41 218.000 zł

2. Budowa miejsc postojowych w ul. Architektów 200.000 zł

3. Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII   20.000 zł

4. Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy bl. nr 28a w os Na Stoku 
(działka nr 213 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta)    7.200 zł



Kwotę  stanowiącą  różnicę  między  aktualnymi  zapisami  w  WPF,  a  proponowaną  korektą
w wysokości 263.800 zł przenieść na zadania bieżące  

§ 4.
Wprowadzić do WPFu na lata:
– rok 2015 - Opracowanie projektu budowy parkingu przy bloku nr 28a os Na Stoku     20.000,-
– rok 2016 - Budowa parkingu przy bloku nr 28a os. Na Stoku                                       250.000,-

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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