
 
Uchwała Nr IV/33/2011

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 31 marca 2011 r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części  działki  nr  246/29 
położonej  w  obrębie  4  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy   Wielkie  Pola 
Pismo: GS-01.JP.72241-4-50/10

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 246/29 o powierzchni 0,0100 ha położonej w obr. 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy 
ulicy  Wielkie  Pola  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz  właścicieli 
działki sąsiedniej nr 246/11 o powierzchni 0,0429 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 IV/34/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie: korekty zadań priorytetowych na rok 2011 

Na  podstawie  §  5  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. Zrezygnować z zadania: 
1/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 32 – Muzeum PRL-u - organizacja wystawy z okazji stanu wojennego  1.500,-

2. Środki pozyskane o których mowa w ust.1. w wysokości 1.500,-  przeznaczyć na zadanie: 

1/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 42 – Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka – organizacja

                                    wystawy z okazji 30-lecia stanu wojennego           1.500,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/35/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.MW.714094-211/10 

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.714094-211/10
w 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 opinii zawartej w 
§1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/36/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.7123.35.2011.MW 

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-02.7123.35.2011.MW
w os. Na Wzgórzach w Krakowie z Panem Krzysztofem G.

§2
              Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie 
o nagannym zachowaniu Pana Krzysztofa G., co było podstawą do wydania opinii zawartej w 
§1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/37/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
                  Zarządu za rok 2010

Na  podstawie  §  19  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.
Rada Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” przyjmuje sprawozdanie Zarządu 

z działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2010.

§ 2.
Sprawozdanie  Zarządu z działalności  merytorycznej  i  realizacji  planu finansowego 

wydatków Dzielnicy za rok 2010 stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/38/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W  sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Dobudowa  oświetlenia  na  terenie 
Dzielnicy  na  rok  2011”  w ramach  zadań  powierzonych  pn.  „Budowa i  przebudowa  ulic 
gminnych wraz z oświetleniem” oraz „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”

Na podstawie § 6 ust.1 pkt. 2 i 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.
Ustalić zakres rzeczowy zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy”, 

w formie  listy  rankingowej realizowanej  w miarę  posiadanych  środków, w ramach zadań 
powierzonych pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” oraz „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011 w sposób następujący:

1) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Gustawa Morcinka
2) Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grzegorza z Sanoka do ul. Darwina
3) Wykonanie oświetlenia przystanku tramwajowego Wzgórza Krzesławickie 1
4) Przeniesienie 1 słupa oświetleniowego przy ul. Poniatowskiego 36
5) Dobudowa oświetlenia sięgacza ul. Kantorowickiej do posesji 103A, 103B, 103C, 103D
6) Dobudowa oświetlenia ul. Stary Gościniec na odcinku od skrzyżowania ul Gerlaha do 

granic miasta
7) Wykonanie oświetlenia ul. Birkuta
8) Dobudowa oświetlenia ul. Łuczanowickiej - 2 słupy 
9) Wykonanie oświetlenia sięgacza ul. Luborzyckiej, działka 302/1, 306/1 obr. 11 jednostka 

ewidencyjna Nowa Huta
10) Ul. Emila Freege’go – po wykonaniu sieci przez Zakład Energetyczny
11) Ul. Sybiraków – sieć napowietrzna wydzielona – projekt

§ 2.
         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr IV/39/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu 
                   problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011
                       

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.

Ograniczyć środki na zadaniu:

7. Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych
    na terenie Dzielnicy XVII dla osób niepełnosprawnych                      do wysokości 10.000,- 

a pozostałe środki w wysokości 5.000 zł przeznaczyć na zadanie:

11. Wakacje dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z terenu dzielnic
       nowohuckich           5.000,-

§ 2.
Ulega  zmianie  uchwała  Nr  XLIV/306/2010  z  dnia  24  czerwca  2010r.  w  sprawie 

podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  z  zakresu  problematyki  osób 
niepełnosprawnych na rok 2011

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/40/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie: podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2011 
         Pismo: BR-04.3025.4.2011

Na  podstawie  §  5  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. Ustalić następujące zadania priorytetowe w roku 2011 i przeznaczyć na nie następujące 
środki:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 43 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – wymiana  

                          stolarki okiennej       100.000,- 
b) wniosek nr 44 – Szkoła Podstawowa Nr 129 – remont muru podtrzymującego

                          skarpę przy wejściu do szatni szkolnej         25.000,-
c) wniosek nr 45 – Szkoła Podstawowa Nr 129 – organizacja Turnieju Piłki Nożnej    2.000,-
d) wniosek nr 46 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5– organizacja

                          VI Międzynarodowego Turnieju Rugby Nowa Huta 7’s           2.500,- 
e) wniosek nr 47 – Przedszkole nr 112 – Nowohucki Przegląd Twórczości dzieci

                           przedszkolnych           1.000,-
f) wniosek nr 48 – Gimnazjum Nr 44 – dofinansowanie Dnia Sportu organizowanego

                           z okazji Dnia Dziecka           1.000,-
g) wniosek nr 49 – Gimnazjum Nr 44 – dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej

                           jako pomocy dydaktycznej           5.000,- 

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 50 - MDK im. A. Bursy – organizacja Nowohuckich Zawodów Sportów
                                Ekstremalnych – zawody deskorolkowe, trialowe           5.000,-
b) wniosek nr 51 - MDK Fort 49 – zakup sprzętu do zajęć rekreacyjnych

                         (tenis stołowy, siłownia)           3.000,-
c) wniosek nr 52- MDK Fort 49 – dofinansowanie pobytu grupy młodzieży

                         niemieckiej w Krakowie           2.000,-

3/ Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 53 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – doposażenie
                              ogródków jordanowskich wg wskazań dzielnicy       150.000,-
b) wniosek nr 54 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – dobudowa
                              oświetlenia na terenie Dzielnicy         40.000,-
c) wniosek nr 55 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – udrożnienie
                              rowów odwadniających na terenie Dzielnicy       100.000,-



d) wniosek nr 56 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – utrzymanie
                               terenów osiedlowych przejętych z ZBK         40.000,-
e) wniosek nr 57 – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – pielęgnacja
                              zieleni wysokiej i niskiej wg wskazań Dzielnicy         48.500,-

4/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 58 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie organizacji
                              Koncertów „Nowa Huta – Dlaczego Nie?!”           5.000,-
b) wniosek nr 59 – Teatr Ludowy – dofinansowanie bieżącej działalności           3.000,- 
c) wniosek nr 60 - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida – dofinansowanie 
                              Nowohuckiej Kroniki Filmowej                     3.000,-
d) wniosek nr 61 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie bieżącej
                              działalności           2.500,-

5/ Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
a) wniosek nr 62 - MOS Nowa Huta - organizacja Turnieju Piłki Nożnej

                         - Nowohucka Liga Mistrzów           2.500,-
b) wniosek nr 63 – Zarząd Infrastruktury Sportowej – KS. Grębałowianka 

                          – remont budynków klubowych i doposażenie w sprzęt sportowy 10.000,- 

2. Rezerwa celowa wynosi         49.100,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IV/41/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: lokalizacji „Smoczego Skweru” na terenie Dzielnicy XVII
       Pismo: ZIKiT/P/0013/11/IPD/13440
 

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.

Wskazać lokalizację dla zadania pn. „Smocze Skwery” w Dzielnicy XVII „Wzgórza 
Krzesławickie” na terenie następujących działek nr 2/13, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 
2/22, 2/23, 2/24, 2/25 położonych w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
w os. Zesławice

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
IV/41/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

            z dnia 31 marca 2011r.

Teren osiedla Zesławice posiada zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną gdzie brak 
jest ogródka jordanowskiego, boiska oraz terenów rekreacyjnych dla dorosłych. Osiedle to 
oddalone jest 3 km od miejsc gdzie takowe urządzenia istnieją.

Na terenie osiedla znajduje się działka o powierzchni 0,4 ha, której właścicielem jest 
Gmina  Kraków.  Tereny  te  nie  posiadają  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  a  w  obowiązującym  Studium  Zagospodarowania  Przestrzennego  wyżej 
wymieniona działka posiada oznaczenie ZP.

Osiedle  Zesławice  zostało  zgłoszone  przez  Radę  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 
Krzesławickie” do programów rewitalizacji i rehabilitacji Gminy Kraków.



 

Uchwała Nr IV/42/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie: opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku 
mieszkalnego,  wielorodzinnego  z  usługami  i  garażem  podziemnym  wielostanowiskowym 
oraz wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, opadową, na 
dz.  nr  466/14 obr.  3  Nowa Huta  oraz  wjazdem na  dz.  nr  466/14,  506 obr.  j.w.  przy ul.  
Osieckiego w Krakowie”
Pismo: AU-02-3.6730.2.354.2011.AEN

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 negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 

budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego  z  usługami  i  garażem  podziemnym 
wielostanowiskowym  oraz  wewnętrznymi  instalacjami:  elektryczną,  gazową,  wodno  – 
kanalizacyjną, opadową, na działce nr 466/14 obr. 3 Nowa Huta oraz wjazdem na działkach 
nr 466/14, 506 obr. j.w. przy ul. Osieckiego w Krakowie”.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
IV/42/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

             z dnia 31 marca 2011r.

Działka drogowa ul. Osieckiego nr 506 na skrzyżowaniu z ul. Kantorowicką pomiędzy 
posesjami ul. Kantorowicka nr 59, 61 posiada szerokość od 4,5 m do 5 m, a zatem nie spełnia  
parametrów  drogi  publicznej.  Wyżej  wymieniona  ulica  stanowi  dojazd  do  budowanego 
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego .

Na  terenie  planowanej  inwestycji  nie  przewidziane  są  miejsca  parkingowe 
ogólnodostępne  zapewniające  dostęp  do  planowanych  usług  w  budynku,  a  miejsca 
przewidziane  do  parkowania  w  garażu  podziemnym  nie  w  pełni  zabezpieczają  potrzeby 
przyszłych mieszkańców.

Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do 
którego opracowania Gmina Kraków, wg oświadczenia Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 
Pani Elżbiety Koterby, przystąpi w roku 2011.

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji  jest  zabudowa  jednorodzinna,  jedynym 
wyjątkiem  jest  wyżej  wymieniony  szpital,  czyli  proponowana  inwestycja  narusza  ład 
architektoniczny oraz tzw. „dobre sąsiedztwo”. 
 

    



Uchwała Nr IV/43/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie: wskazania zadań realizowanych w ramach zadania powierzonego „Prace
                      remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz 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.
Ustalić, że w ramach:

1. Punktu „Remont dróg i chodników wg wskazań dzielnicy”  należy zrealizować zadanie 
„Budowa miejsc postojowych w os. Na Wzgórzach przy budynku nr 35 w Krakowie” 
(dofinansowanie do zadania powierzonego Dzielnicy XVII „Budowa i przebudowa ulic 
gminnych wraz z oświetleniem na rok 2011” do wysokości kwoty wynikającej
z przetargu). 

2. Punktu  „Opracowanie  dokumentacji  technicznych  dróg  i  chodników  wg  wskazań 
Dzielnicy”  należy  zlecić  wykonanie  projektu  pn.  „  Opracowanie  projektu  na  budowę 
drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35– 41” 

§ 2.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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