
  

Uchwała Nr VII/60/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W  sprawie:  korekty  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 2011
Pisma: ZIKiT/S/0048/11/ID/72, ZIKiT/Z/0036/11/ID/28989

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  korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Tworzenie, 

modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011 w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków                    42.650-,
2. Sprzątanie terenu „Zielony Jar” po imprezach                         400-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy                    36.950-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich                  106.640-,

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
W  związku  z  zapisem  §  1 ulega  zmianie  Uchwała  Nr  XLVIII/335/2010  Rady 

Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 28 października 2010r. w sprawie korekty 
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 2011

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/61/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  814  i  nr  822 
położonych  w  obrębie  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy  Bacewiczówny 
i ul. Czerwonego Kapturka
Pismo: GS-01.6840.4.22.2011

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 działek nr 814 

i  nr  822  położonych  w  obrębie  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy 
Bacewiczówny i ul. Czerwonego Kapturka stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 
na rzecz właścicieli działki przyległej nr 168.

§ 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 działki 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 VII/62/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób 
                   niepełnosprawnych na rok 2012
                       

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.
Ustalić zakres rzeczowy zadania powierzonego  dzielnicom w zakresie problematyki 

osób niepełnosprawnych  na rok 2012 oraz przeznaczyć kwotę w wysokości 90.000 zł., jaka 
obowiązywała w roku 2011, w sposób następujący:

1. Spotkania i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
w cyklach przedsięwzięć wyjazdowych realizowanych przez MOPS Filia Nr 9
 („Projekt Przyjaciele”)         10.000,-

2. Remont z wymianą uszkodzonego parkietu w sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6         46.500,-

3. Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych
na terenie Dzielnicy XVII dla osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały)     24.000,-

4. Obniżenie krawężników przy chodnikach na przejściach dla pieszych
na terenie Dzielnicy XVII (załącznik do uchwały)           4.500,-

5. Wakacje dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów z Dzielnic 
nowohuckich           5.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały nr VII/62/2011
Rady Dzielnicy XVII z dnia 30 czerwca 2011r.

1. Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych na terenie 
Dzielnicy  XVII  dla  osób  niepełnosprawnych  będzie  realizowane  w następujących 
miejscach:

- schody od bloku Nr 3 os. Na Wzgórzach w stronę Przychodni

- schody od parku Zielony Jar do bloku nr 10 w os. Na Wzgórzach

- schody od parku Zielony Jar do bloku nr 9 w os. Na Wzgórzach

- schody przy bloku nr 46 w os. Na Stoku od ulicy przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  Integracyjnych Nr 6

- schody od ul. Kocmyrzowskiej do przystanku tramwajowego Wzgórza 

Krzesławickie I

- przejście na cmentarz Grębałów

- schody przy ul. Jarzębiny, chodnik przy bloku nr 42 i 43 os. Na Wzgórzach

2. Obniżenie krawężników przy chodnikach na przejściach dla pieszych na terenie 
Dzielnicy XVII – skrzyżowanie ulic Architektów/Ubranistów/Jarzębiny



Uchwała Nr VII/63/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych
                   na rok 2012
                       Pismo: EK-08.2510.1.5.2011     

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.
Przedstawić  Wydziałowi  Edukacji  listę  prac  remontowych  w  placówkach 

oświatowych na rok 2012 celem opracowania kosztorysów inwestorskich:

I. Zespoły Szkół Ogólnokształcących:  

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52:
- kontynuacja wymiany stolarki okiennej 
- wymiana podłogi w dolnych korytarzach w 2 pawilonach

II. Gimnazja:  

1. Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2a:
- osuszenie i odgrzybienie ścian przedsionka przy sali gimnastycznej
- duża sala gimnastyczna: wymiana parkietu, siatki zabezpieczającej, malowanie
- wymiana drzwi w sanitariatach

2. Gimnazjum Nr 44,os. Na Stoku 34 :
- kontynuacja wymiany stolarki okiennej
- wymiana podłogi z płytek PCV w 3 salach i świetlicy

III. Szkoły Podstawowe:  

1. Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5:
- malowanie 1 klatki schodowej, korytarzy

2. Szkoła Podstawowa Nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a:
- remont kapitalny wentylacji w kuchni



- wymiana płytek PCV w całej szkole

IV.   Przedszkola:

1. Przedszkole Nr 63, ul. Zagościniec 1:
- wymiana oświetlenia

2. Przedszkole Nr 63, filia ul. Łuczanowicka 2:
- remont kapitalny tarasu z korektą spadku i izolacją

3. Przedszkole 111, os. Na Stoku 21:
- przebudowa szybu i wymiana windy w kuchni na eklektyczną
- wymiana drzwi zewnętrznych głównych i do ogrodu

4. Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
- remont kapitalny pokrycia dachu, kominów, częściowa wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana parkietu w salach i płytek PCV w szatni

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/64/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W  sprawie:  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  „Budowa  dwóch  hal 
magazynowych wyrobów stalowych surowych na działce nr 234/1 obr. 12 Nowa Huta, wraz z 
budową wjazdu na działkach nr 422, 232/2 obr. j.w. i drogi wewnętrznej  na działkach nr 
232/2, 234/1 obr. j.w. przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1318/09

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 pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 

dwóch  hal magazynowych wyrobów stalowych surowych na działce nr 234/1 obr. 12 Nowa 
Huta, wraz z budową wjazdu na działkach nr 422, 232/2 obr. j.w. i drogi wewnętrznej na 
działkach nr 232/2, 234/1 obr. j.w. przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/65/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                  pismo: ML-02.MW.714094-226/10 

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.714094-226/10 w os. Na Stoku 
w Krakowie z Panią Aleksandrą W.

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

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/66/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
                    z oświetleniem” na rok 2011

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  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 korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” na rok 2011 w sposób następujący:

1. Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII w roku 2011         80.000,-
2. Budowa miejsc postojowych na os. Na Wzgórzach przy budynku Nr 35 

w Krakowie       217.000,-
3. Dofinansowanie zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy”

w ramach zadania powierzonego pn. ” „Prace remontowe dróg, chodników
i oświetlenia” w roku 2011         20.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
W związku z zapisem § 1 ulega zmianie Uchwała Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza 

Krzesławickie”  Nr  VI/58/2011  z  dnia  26  maja  2011r.  w  sprawie  korekty  zadania 
powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/67/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „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.

Dokonać korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, 
chodników i oświetlenia” na rok 2011 w następujący sposób:

1. Remont dróg  i chodników wg wskazań Dzielnicy    1.042.800,- ZIKiT 

2. Budowa miejsc postojowych na os. Na Wzgórzach przy budynku nr 35    112.000,- ZIKiT

3. Remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy         20.000,- ZIKiT
   

§ 2. 
Zgodnie  z  zapisem  §  1  ulega  zmianie  Uchwała  Rady Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie” Nr XLVII/330/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie podziału środków 
na zadania powierzone „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/68/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: ustalenia 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 kolejny 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. Krasnowolskiego

2) Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Freegiego

3) Remonty cząstkowe dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy

4) Remont chodnika od ul. Jagiełły w kierunku os. Domków Jednorodzinnych 

§ 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 VII/69/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: realizacji zadań priorytetowych w roku 2011
         Pismo: BR-04.3025.43.2011

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.
Wnioskować do realizacji następujące zadania priorytetowe przyjęte uchwałami Rady 

Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” Nr V/52/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. oraz Nr 
VI/55/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie podziału środków z rezerwy celowej na zadania 
priorytetowe w roku 2011:

1/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
wniosek nr 66 - MDK Fort 49 – organizacja Konkursu Fotograficznego
                        „Dzielnica XVII w obiektywie”           2.000,-
wniosek nr 75 - Przedszkole Nr 63 – zakup dla dzieci kierpc do strojów góralskich          500,-
wniosek nr 77- Przedszkole Nr 112 – zamontowanie monitoringu wizyjnego
                         zewnętrznego                4.000,-
wniosek nr 79 – MDK Fort 49 – dofinansowanie bieżącej działalności
                                                     MDK Fort 49           3.000,-

2/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
wniosek nr 69 - Nowohuckie Centrum Kultury - przegląd twórczości artystycznej
                         dzieci przedszkolnych 250,-
wniosek nr 70 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta -  zadanie pn. „Edukacja
                          Ekologiczna”           3.000,-
wniosek nr 82 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja Przeglądu
                          Zespołów Folklorystycznych w Łuczanowicach           2.000,-
wniosek nr 71 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja Dożynek
                          Dzielnicowych (do wysokości środków przyznanych do dyspozycji 
                          Dzielnic XVII zgodnie z pismem BR-04.3025.43.2011)           5.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/70/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 czerwca 2011r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych 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. Zrezygnować z zadania: 
Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 17 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - budowa parkingu

                          przy ul. Petöfiego       112.400,-

2. Środki pozyskane o których mowa w ust.1. przeznaczyć na zadania: 

Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 83 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - udrożnienie

                          rowów odwadniających na terenie Dzielnicy         55.000,-
b) wniosek nr 84 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – dofinansowanie

                         zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników
                         i oświetlenia” na rok 2011         57.400,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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