
Uchwała Nr V/44/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.7123.22.2011.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-02.7123.22.2011.MW 
w os. Na Wzgórzach w Krakowie z Panią Małgorzatą N.

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

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/45/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.7123.73.2011.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-02.7123.73.2011.MW 
w os. Na Wzgórzach w Krakowie z Państwem Alicją i Marianem Z.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Alicji i Mariana Z., co było podstawą do wydania opinii  
zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/46/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.7123.88.2011.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-02.7123.88.2011.MWw os. Na Wzgórzach 
w Krakowie z Panem Tomaszem K.

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

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr V/47/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: określenia zadań i zakresu kompetencji członków Zarządu

Na  podstawie  §  17  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.
Określić kompetencje Członków Zarządu Dzielnicy XVII w sposób następujący:

Pan Stanisław Madej – Przewodniczący Zarządu
1. Współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Dzielnicy.
2. Przygotowanie i koordynacja planów inwestycyjnych Dzielnicy oraz projektów uchwał 

Zarządu z zakresu zadań priorytetowych i powierzonych.
3. Przygotowanie i nadzór nad realizacją preliminarza wydatków Rady Dzielnicy.
4. Koordynacja pracami Komisji Rady.
5. Przygotowanie posiedzeń Rady i Zarządu.
6. Prowadzenie korespondencji Rady Dzielnicy.
7. Zastępowanie  członków  Zarządu  w  pracach  im  powierzonych  podczas  ich 

usprawiedliwionej nieobecności.
8. Wykonywanie innych prac wynikających z postanowień Statutu Dzielnicy

Pan Jan Kawa  – Zastępca Przewodniczącego 
1. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu 

Gospodarki Komunalnej w tym między innymi:
a) modernizacja dróg i chodników
b) remont dróg i chodników
c) uczestnictwo w przetargach i odbiorach prac związanych z tymi zagadnieniami,
d) Współpraca z Komitetami Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

2. Koordynacja  pracą  Komisji  Budownictwa  i  Infrastruktury  Komunalnej  oraz 
przekazywanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenia Zarządu

3. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu 
remontu dróg, chodników i oświetlenia na terenie Dzielnicy oraz bieżącego utrzymania 
ogródków jordanowskich

4. W przypadku  nieobecności  przewodniczącego  Zarządu,  reprezentowania  Dzielnicy  na 
zewnątrz oraz organizowanie pracy Rady we wszystkich sprawach wynikających z § 17 
ust.8 Statutu Dzielnicy XVII.



Pani Jadwiga Kolasa – członkini Zarządu
1. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu 

Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz  w  ramach  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla 
miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

2. Koordynacja pracą Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisją 
Ochrony  Środowiska,  przekazywanie  wniosków  i  projektów  uchwał  tych  Komisji  na 
posiedzenia  Zarządu  oraz  współpraca  z  Dzielnicowym  Zespołem  Koordynacyjnym 
„Bezpieczny Kraków”.

3. Współpraca z Policja i Strażą Miejską.
4. Prowadzenie spraw związanych z czystością i porządkiem na terenie Dzielnicy.
5. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań powierzonych z zakresu:

a) pielęgnacja zieleni
b) uczestnictwo w przetargach i odbiorach prac związanych z tymi zagadnieniami.

Pani Helena Mikulska – członkini Zarządu
1. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu 

Oświaty i Wychowania oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w tym między 
innymi:
a) prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłóbków
b) lokalne wydarzenia kulturalne

2. Koordynacja  pracą  Komisji  Kultury,  Oświaty,  Sportu  i  Turystyki  oraz  przekazywanie 
wniosków i projektów uchwał tej Komisji na posiedzenia Zarządu.

3. Współpraca z klubami kultury i organizacjami sportowymi działającymi na terenie 
dzielnicy, której celem będzie możliwie największa integracja mieszkańców.

4. Prowadzenie Otwartego Konkursu Ofert.
5. Nadzór nad stroną internetową Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 

Pan Stanisław Rajski – członek Zarządu
1. Koordynowanie  pracami  wynikającymi  z  zadań  priorytetowych  z  zakresu  Ochrony 

Zdrowia
2. Koordynacja  pracami  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Spraw 

Mieszkaniowych,  przekazywanie  wniosków  i  projektów  uchwał  tych  Komisji  na 
posiedzenia Zarządu.

3. Współpraca  z  zarządcami  zasobów  mieszkaniowych  w  kontekście  (przekazywanych 
Radzie Dzielnicy) wniosków lokatorów.

4. Koordynacja  pracami  wynikającymi  z  zadania  powierzonego  dzielnicom  w  zakresie 
problematyki osób niepełnosprawnych

Obowiązki i kompetencje wszystkich członków Zarządu wynikające z podziału zadań
1. Udział w przetargach i odbiorach prac realizowanych w ramach zadań priorytetowych i 

powierzonych.
2. Udział w zebraniach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa lub inne organizacje 

działające na terenie Gminy Kraków.
3. Załatwianie spraw przekazanych przez Przewodniczącego Rady i Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/48/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 183/8 
                   położonej w obrębie 15 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Bystronia
                    Pismo: GS-01.6840.4.2.2011

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 183/8 o powierzchni 0,0152 ha położonej w obr.15 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy 
ulicy Bystronia stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki 
sąsiedniej nr 73 o powierzchni 0,0239 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 V/49/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 76/12 położonej
                   w obrębie 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Makuszyńskiego
                      Pismo: GS-01.6840.4.14.2011

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 76/12 o powierzchni 24 m2 położonej w obr. 9 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy 
Makuszyńskiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki 
przyległej nr 76/11 o powierzchni 653 m2.

§ 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 V/50/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: ustalenie zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań
                    Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników 
                    i oświetlenia” na rok 2011
                        

Na podstawie  § 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.
         Ustalić pierwszy zakres rzeczowy zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań 

Dzielnicy”  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników 
i oświetlenia” na rok 2011 w sposób następujący:

1) Remont nawierzchni ul. H. Cieślińskej – Brzeskiej

2) Remont nawierzchni ul. Bukszpanowej

3) Remont nawierzchni ul. Darwina

4) Remont nawierzchni ul. Braci Polskich

5) Remont nawierzchni ul. Jaskra

6) Remont nawierzchni ul. Figlewicza

7) Remont nawierzchni ul. Samozwaniec

8) Remont nawierzchni ul. Łąckiej

9) Remont nawierzchni ul. Irzykowskiego

10)  Remont chodników w Parku Zielony Jar

11)  Remont nawierzchni sięgacza ul. Lubockiej

12) Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wadowskiej

13) Remont nawierzchni ul.  Petöfiego

 
§ 2.

Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1 będą ustalane sukcesywnie 
w trakcie bieżącego roku.

§ 3.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/51/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, 
                      modernizacji,  prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej  

                      i rekreacyjnej na rok 2011

Na  podstawie  §  6  ust.  1  i  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.) w związku z § 1 pkt. 8 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.
Zrezygnować z zadania „Dofinansowanie boiska w Luboczy – Narodowe Centrum 

Rozwoju Rugby 7” w wysokości  10.000 zł

§ 2. 
Środki o których mowa w § 1. przeznaczyć na zadanie: „Modernizacja bazy sportowej 

w Gimnazjum Nr 44”

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/52/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 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. Środki z rezerwy celowej przeznaczyć na następujące zadania:

1/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 64 – MDK Fort 49 – opracowanie i druk folderów na temat

                          Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie”           5.000,-
b) wniosek nr 65 - MDK Fort 49 – przygotowanie prezentacji Dzielnicy XVII 

                          w UMK z okazji Dnia Magistratu oraz wykonanie baneru
                         z okazji XX-lecia Dzielnic           1.500,-

c) wniosek nr 66 - MDK Fort 49 – organizacja Konkursu Fotograficznego
                        „Dzielnica XVII w obiektywie”           2.000,-

d) wniosek nr 67 - Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana – miejski projekt 
                          edukacyjny „Uczeń Obywatel”           1.000,-

2/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 68 - Nowohuckie Centrum Kultury – projekt III Nowohucki Biathlon

                          Rowerowy           1.000,-
b) wniosek nr 69 - Nowohuckie Centrum Kultury - przegląd twórczości artystycznej

                         dzieci przedszkolnych 250,-
c) wniosek nr 70 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta -  zadanie pn. „Edukacja

                         Ekologiczna”           3.000,-
d) wniosek nr 71 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja Dożynek

                          Dzielnicowych           5.000,-

3/ Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 72 – XX-lecie Powstania Dzielnic – medal okolicznościowy           1.850,-

          

2. Rezerwa celowa         28.500,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr V/53/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W sprawie: nadania przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki „Honoris Gratia” Panu  
 Franciszkowi Dziadoniowi 

         
Na  podstawie  §  4  pkt.  4  lit.  k  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 o nadanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki „Honoris Gratia” 

Panu Franciszkowi Dziadoniowi.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
V/53/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Pan Franciszek Dziadoń urodził się 29 stycznia 1956 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficzno – Historycznego w zakresie Pedagogiki Kulturalno – 
Oświatowej, gdzie uzyskał tytuł magistra. 
Pan Franciszek Dziadoń jest nauczycielem z 30 letnim stażem pracy.  Od roku 1991 pełni 
funkcję Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”. Sprawnie zarządza 
placówką wychowania pozaszkolnego. Pan Franciszek Dziadoń przywiązuje dużą wagę 
do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych. Dba o wychowanie 
patriotyczne, regionalne i edukację kulturalną uczestników zajęć w MDK. Kształtuje 
u uczestników wrażliwość, szacunek do ludzi starszych, bohaterów Fortu i Krakowa. 
Pan Franciszek Dziadoń jako nauczyciel od wielu lat realizuje autorskie projekty związane 
z historią Fortu 49 „Krzesławice” z okresu Galicji  i  rozbiorów Polski,  z życiem Polaków 
podczas rozbiorów, I i II Wojny Światowej oraz historią Nowej Huty. Z wielką pasją 
i  zaangażowaniem realizuje  swój  autorski  pomysł  „żywych  lekcji  historii”  dla  młodzieży 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i turystów. Stał się kustoszem, który 
oprowadza grupy zainteresowanych po pięknie odnowionym obiekcie i z pasją opowiada jego 
historię. Pan Franciszek Dziadoń od 1994 roku bardzo aktywnie zaangażował się w proces 
adaptacji  fortu  na  Młodzieżowy Dom Kultury.  Jest  autorem licznych  artykułów na temat 
historii  fortu,  okolicy,  działalności  MDK.   Był  realizatorem takich  imprez  jak:  „60-lecie 
Nowej  Huty”,  „Salony  ormiańskie”,  „Patriotyzm  dzisiaj”,  „Wojskowy  turniej  szkół”, 
„Rozstrzelani aby żyć”, „Pożegnanie lata”, publikacji  „Wzgórza Krzesławickie – moja mała 
ojczyzna”.
W  latach  1994  –  1998  był  radnym  i  członkiem  zarządu  Rady  Dzielnicy  XVII  Miasta 
Krakowa.  Jest  inicjatorem  aktywnej  współpracy  z  Radą  Dzielnicy  XVII,  Narodowym 
Funduszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, koła PTTK, Ośrodkiem TV Kraków, Strażą 
Miejską, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami. Prowadzi współpracę i wymianę 
zagraniczną z Niemcami, Anglią, Węgrami, Czechami, Estonią i Ukrainą. 


	Uchwała Nr V/44/2011
	Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie    o nagannym zachowaniu Pani Małgorzaty N., co było podstawą do wydania opinii zawartej  w §1.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/45/2011

	Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie     o nagannym zachowaniu Państwa Alicji i Mariana Z., co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/46/2011

	Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie     o nagannym zachowaniu Pana Tomasza K., co było podstawą do wydania opinii zawartej      w §1.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/47/2011
	Uchwała Nr V/48/2011

	      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/49/2011

	      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/50/2011

	    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Uchwała Nr V/51/2011
	Uchwała Nr V/52/2011
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Uchwała Nr V/53/2011
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


	z dnia 28 kwietnia 2011r.

