
Uchwała Nr III/25/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Zastów
                   pismo: ML-02.MW.714094-177/10 z dnia 07.12.2010 r.

Na podstawie § 4 ust.  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.MW.714094-177/10
w os. Zastów  (gmina: Kocmyrzów – Luborzyca) w Krakowie z Panem Robertem K.

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

o nagannym zachowaniu Pana Roberta K., co było podstawą do wydania opinii zawartej  
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr III/26/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                   pismo: ML-02.UW.71406-24/10 z dnia 28.12.2010 r.

Na podstawie § 4 ust.  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.UW.71406-24/10
w os. Na Stoku w Krakowie z Panem Eugeniuszem K

§2
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  nie  wpłynęły  żadne  opinie  

o nagannym zachowaniu Pana Eugeniusza K., co było podstawą do wydania opinii zawartej 
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr III/27/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                   pismo: ML-02.MW.714094-330/10 z dnia 11.01.2011 r.

Na podstawie § 4 ust.  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.MW.714094-330/10
w os. Na Stoku w Krakowie z Państwem Krystyną i Januszem K.

§2
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  nie  wpłynęły  żadne  opinie  

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyny i Janusza K., co było podstawą do wydania opinii 
zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr III/28/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                   pismo: ML-02.MW.714094-306/10 z dnia 11.01.2011 r.

Na podstawie § 4 ust.  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.MW.714094-306/10
w os. Na Stoku w Krakowie z Panią Moniką K.

§2
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  nie  wpłynęły  żadne  opinie  

o nagannym zachowaniu Pani Moniki K., co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr III/29/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

W sprawie: uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2011 rok

Na  podstawie  §  32  ust.  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.

Przedstawić do akceptacji plan finansowy wydatków Dzielnicy XVII na 2011 rok, na 
kwotę 40.000,- złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



24 lutego 2011r.
               pieczątka data

 PLAN  FINANSOWY  NA ROK 2011
Wydatki bieżące  Dział 750,     Rozdział 75022
Kategoria zadania: zadania gminne własne - GWSMK

Lp. Wyszczególnienie Plan finansowy na rok 2011
1 2 3

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym : składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń), składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń rodzinnych), 
składki na ubezpieczenie społeczne (od umów zleceń).
Razem 900,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
w tym : składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń), składki na Fundusz Pracy (od umów zleceń).
Razem
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
w tym: umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi ; opinie techniczne, ekspertyzy oraz badania, promocja, reklama i imprezy, 
utrzymanie dróg i cmentarzy kom., wycena nieruchomości, Komisje Inwentaryzacyjne i MKRPA, Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, FOŚ, pozostałe koszty.
Razem 4800,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:  materiały biurowe, artykuły poligraficzno-pieczątkarskie, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, wyposażenie-
urządzenia biurowe, sprzęt i pozostałe, wyposażenie-meble, transport wewnętrzny, artykuły spożywcze, materiały remontowe, 
akcesoria telefoniczne, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, urządzenia komputerowe, pozostałe koszty, zakup roślin, 
drzew i krzewów.
Razem 7300,00
§ 4260 - Zakup energii
w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda, pozostałe koszty.
Razem 10000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych
w tym: naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych i teleinformatycznych, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i 
innych, naprawa i konserwacja środków transportowych, naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji w budynkach, udział w 
remontach Wspólnot Mieszkaniowych, pozostałe koszty oraz remonty budynków.
Razem 2000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
w tym: odprowadzenie ścieków, usługi związane z transportem wewnętrznym i zewnętrznym, opłaty eksploatacyjne z tytułu 
użytkowania, sprzątanie, dozór, wywóz śmieci, usługi wykonania mebli, usługi asysty technicznej sprzętu i oprogramowania, usługi 
teleinformatyczne, dopłaty do pracowników UMK podejmujących naukę, opłaty pocztowe, frankownice, poligrafia i 
introligatorstwo, targi i prezentacje promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklama, gastronomia, 
hotelarstwo oraz usługi związane z pobytem delegacji.
Razem 10000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Razem
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
Razem 4000,00
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 
w tym: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Razem 500,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
w tym: podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej.
Razem 500,00



Uchwała Nr III/30/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działki  nr  832/3  
                         położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy 
                         Czerwonego Kapturka

                Pismo: GS-01.JP.72241-4-47/10

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 zbycia w trybie bezprzetargowym części działki 

nr 832/3 o powierzchni 0,0436 ha położonej w obr. 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. 
Czerwonego Kapturka  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działek sąsiednich nr 832/2 i nr 152 o łącznej powierzchni 0,0589 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 III/31/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: propozycji ustalenia składu osobowego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
        pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 31.01.2011r.

Na podstawie  §  4  pkt.  2  lit.  a  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 na podstawie § 2 ust.1 oraz ust.4 Zarządzenia nr 1696/2005 Prezydenta Miasta 
Krakowa  z  dnia  23  września  2005  r.  w  sprawie  powołania  Dzielnicowych  Zespołów  Koordynacyjnych 
działających  w  ramach  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla  Miasta  Krakowa  pod  nazwą  „Bezpieczny 
Kraków”,  Rada Dzielnicy XVII  postanawia:

§1.
W skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu 

Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” delegować 
niżej wymienionych radnych:
1/ Pana Andrzeja Dziedzica -   przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
2/ Panią Jadwigę Kolasa -  przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
3/ Panią Danutę Kwater -   przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
4/ Pana Grzegorza Rojewskiego -  przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
5/ Pana Franciszka Starowicza -  przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
6/ Pana Stanisława Strońskiego -  przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII
7/ Pana Leszka Zaleńskiego -  przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII

§ 2.
Wnioskować  o  powołanie  w  skład  Dzielnicowego  Zespołu  Koordynacyjnego  

w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny 
Kraków” niżej wymienione osoby:
1/ p. Ryszard Harańczyk -  przedstawiciel Policji 
2/ p. Krzysztof Duda -  przedstawiciel Straży Miejskiej

§ 3.
Na Przewodniczącego Zespołu proponuje się p. Andrzeja Dziedzica, a na Sekretarza 

Zespołu p. Stanisława Strońskiego

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr III/32/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 lutego 2011 r.

W sprawie: korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy  
 XVII w roku 2011 

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.
1. Środki pozostałe po rozstrzygnięciu zadań:

1/Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 34 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości          13.400 zł
b) wniosek nr 35 - Redakcja Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                1.700 zł

w łącznej wysokości 15.100 zł. przeznaczyć na zadania:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 37 - Gimnazjum nr 44 – organizacja Turnieju Szachowego

                          im. Władysława Trząskiego           2.500,-
b) wniosek nr 38 - Gimnazjum 44 –  dofinansowanie zajęć Szkolnego Klubu

                         Szachowego (wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia)          1.500,-
c) wniosek. nr 39 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – 

                          dofinansowanie organizacji etapu Wojewódzkiego Konkursu
                          Chemicznego dla uczniów Gimnazjów          1.000,- 

2/ Dział 853 Opieka Społeczna 
a) wniosek nr 40 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 9 –  wsparcie osób 

                          potrzebujących zrzeszonych w Kołach Rencistów i Emerytów 
                          działających na terenie Dzielnicy XVII          7.000,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 41 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie wyjazdu

                         dzieci z Ośrodka Kultury Kraków Nowa – Huta na zimowisko oraz
                         plener malarski w 2011r.           3.100,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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