
   

Uchwała Nr XLIV/302/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych
                   na rok 2011
                       Pismo: EK-08.43401-4-14/10     

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 2011 celem opracowania kosztorysów inwestorskich:

I. Zespoły Szkół Ogólnokształcących:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52:
- wymiana stolarki okiennej 
- ocieplenie stropodachu nad kuchnią
- wymiana instalacji elektrycznej

II. Gimnazja:

1. Gimnazjum Nr 43, ul. Łuczanowicka 2a:
- remont kapitalny dużej sali gimnastycznej,
- wymiana oświetlenia małej sali gimnastycznej

2. Gimnazjum Nr 44,os. Na Stoku 34 :
- remont kapitalny zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej,
- dokończenie wymiany podłogi z płytek PCV w 5 salach

III. Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w starej części
- adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły

2. Szkoła Podstawowa Nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a:
- wymiana parkietu i malowanie sali gimnastycznej
- remont kapitalny wentylacji w kuchni



IV. Przedszkola:

1. Przedszkole Nr 63, ul. Zagościniec 1:
- wymiana drzwi wiatrołapowych głównych
- wymiana podłogi z płytek PCV

2. Przedszkole Nr 63, filia ul. Łuczanowicka 2:
- wymiana parkietu w szatni i holu na podłogę przemysłową
- wymiana drzwi zewnętrznych głównych wiatrołapowych

3. Przedszkole 111, os. Na Stoku 21:
- izolacja ścian, montaż aquastop
- malowanie pomieszczeń

4. Przedszkole Nr 112, os. Na Wzgórzach 11:
- rozbiórka komina zewnętrznego, remont kominów dachowych
- remont kapitalny tarasu wraz z murkami
- wymiana pokrycia dachu

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLIV/303/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego oraz korekty podziału środków na zadaniu 
                   powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010 

         

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  zmiany  zakresu  rzeczowego  oraz  korekty  podziału  środków  na  zadaniu 

powierzonym  „Prace  remontowe  dróg,  chodników  i  oświetlenia”  na  rok  2010  i  ustalić 
dysponentów środków w następujący sposób:

1. Remont dróg i chodników oraz oświetlenia wg wskazań Dzielnicy       996.000,- ZIKiT 
2. Opracowanie dokumentacji technicznych dróg i chodników

wg wskazań Dzielnicy       158.000,- ZIKiT 
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Poniatowskiego         20.000,- ZIKiT

§ 2. 
Ulega zmianie uchwała Nr XXXVI/264/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie 

korekty  podziału  środków na  zadaniu  powierzonym „Prace  remontowe  dróg,  chodników  
i oświetlenia” w roku 2010

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLIV/304/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym pn. „Budowa i przebudowa 
                   ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2010

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  podziału  środków  na  zadaniu  powierzony  pn.  „Budowa  
i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2010 oraz ustalić  dysponentów 
środków w sposób następujący:

1. Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII w roku 2010       110.000,- ZIKiT
2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Jarzębiny w Krakowie       207.000,- ZIKiT

§ 2.
Ulega zmianie uchwała nr XXXVI/258/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie 

podziału środków na zadaniu powierzonym pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” na rok 2010

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLIV/305/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: korekty zakresu rzeczowego zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie 
                   Dzielnicy” na rok 2010 w ramach zadania powierzonego pn. „Budowa 
                   i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”

                   
                           

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 zakresu rzeczowy, w formie listy rankingowej realizowanej w miarę 

posiadanych  środków,  zadania  „Dobudowa  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy”  w  ramach 
zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w roku 
2010 w sposób następujący:

1. UL.  Petöfiego  –  wykonanie  oświetlenia  na  istniejących  słupach  od  ul.  Kantorowickiej  do 

ogródków działkowych

2. Sięgacz ul. Gustawa Morcinka działka Nr 3/10 – wykonanie oświetlenia na istniejących słupach

3. Os. Na Wzgórzach pomiędzy blokami 17 – 18 wykonanie oświetlenia chodnika

4. Os. Na Stoku blok 45 – wymiana i dobudowa wysięgnika wraz z lampą

5. Dobudowa oświetlenia przy ul. Wańkowicza

6. Ul. Grębałowska – wykonanie oświetlenia wg projektu z 2008r

7. Ul. Korohody – wykonanie oświetlenia wg projektu z 2008r.

8. Ul. Płaska – wykonanie oświetlenia wg projektu z 2008r. 

9. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grzegorza z Sanoka do ul. Darwina

10. Ul. Freegego - po wykonaniu sieci przez zakład Energetyczny

11. Ul. Kamberskiego  - po wykonaniu sieci przez Zakład Energetyczny

12. Ul. Sybiraków – sieć napowietrzna wydzielona – projekt

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLIV/306/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: 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.
Przeznaczyć  kwotę  w  wysokości  90.000  zł.,  jaka  obowiązywała  w  roku  2010,

na zadania:
1. Wymiana trzech par drzwi do szatni uczniowskich dla osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6         6.000 zł
2. Wymiana stolarki wyjścia ewakuacyjnego w I pawilonie dla osób

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6      5.000 zł
3. Remont schodów i poręczy przy wyjściu ewakuacyjnym przy I pawilonie dla osób 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6      5.000 zł
4. Zabudowa fragmentu korytarza dla uzyskania pomieszczenia dla indywidualnej

pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych Nr 6         5.000 zł

5. Spotkania i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w cyklach przedsięwzięć wyjazdowych realizowanych przez MOPS Filia Nr 9    10.000 zł

6. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Poradni 
Pediatrycznej Przychodni przy ul. Lubockiej 53        17.000zł

7. Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych
na terenie Dzielnicy XVII dla osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały)   15.000 zł

8. Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie
Dzielnicy XVII  w os. Na Wzgórzach nr 35         8.000 zł

9. Obniżenie krawężników przy chodnikach na przejściach dla pieszych
na terenie Dzielnicy XVII (załącznik do uchwały)       13.000 zł

10. Organizacja wyjść do placówek kulturalnych (kina, teatru) dla osób
niepełnosprawnych realizowana przez MOPS Filia Nr 9         6.000 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały nr XLIV/306/2010
Rady Dzielnicy XVII z dnia 24 czerwca 2010r.

1. Zamontowanie poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych na terenie 
Dzielnicy  XVII  dla  osób  niepełnosprawnych  będzie  realizowane  w następujących 
miejscach:
- schody od ul. Architektów blok nr 14 i 14a os. Na Wzgórzach

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

- schody  za  ogrodzeniem  placu  zabaw  przedszkola  do  ul.  Kocmyrzowskiej  

os Na Wzgórzach

- schody - chodnik przy ul. Jarzębiny os Na Wzgórzach, przy blokach Nr 42 i 43 

- schody przy bloku Nr 7 os. Na Wzgórzach, ciąg dalszy

- schody przy bloku Nr 30 os. Na Wzgórzach w stronę Banku

- schody od bloku 30 – 28 os. Na Wzgórzach

- schody od bloku 30 – 20 os Na wzgórzach

- schody od bloku 13 do ul. Architektów od klatki II i III os. Na Wzgórzach

- schody przy Zespole Szkół Integracyjnych Ogólnokształcących nr 6 os Na Stoku

- schody do bloku Nr 46 os. Na Stoku

- schody pomiędzy blokami 42-47 os. Na Stoku w kierunku ogródka jordanowskiego

- schody przy Gimnazjum nr 44 w kierunku Apteki os. Na Stoku

- schody od piekarni os na stoku w kierunku Przychodni Na Wzgórzach

- barierka przy parkingowej skarpie os. Na Stoku, przy ul. Architektów (MDK Fort 49)

2. Obniżenie  krawężników  przy  chodnikach  na  przejściach  dla  pieszych  na  terenie 

Dzielnicy” będzie realizowane w następujących miejscach:

- ul. Architektów – przy przystanku dla wysiadających przy MDK Fort 49 

- ul. Architektów – obniżenie krawężników przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 

Morwowa i Urbanistów

- ul. Architektów – obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych – skrzyżowanie 

ulic Jarzębiny i Urbanistów os Na Wzgórzach



Uchwała Nr XLIV/307/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 24 czerwca 2010r.

W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek wielorodzinny,  polegająca na budowie, 
rozbudowie,  nadbudowie  i  przebudowie,  zmianie  ukształtowania  połaci  dachowych  oraz 
zmianie  sposobu  użytkowania  strychu  na  pomieszczenia  mieszkalne  na  dz.  nr  34,  841/96, 
841/101,  841/100  obr.  10  Nowa  Huta  oraz  budowa  trzech  miejsc  postojowych  na  dz.  nr 
841/103  obr.  j.w.  i  wjazd  na  dz.  nr  841/75,  841/70  i  841/103  obr.  j.w.  przy  ul.  St.  A. 
Poniatowskiego 18 w Krakowie”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-869/10

                   
                           

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.  „Zmiana 

sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  na  budynek  wielorodzinny, 
polegająca na budowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie, zmianie ukształtowania połaci 
dachowych oraz zmianie sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne na dz. nr 
34, 841/96, 841/101, 841/100 obr. 10 Nowa Huta oraz budowa trzech miejsc postojowych na 
dz. nr 841/103 obr. j.w. i wjazd na dz. nr 841/75, 841/70 i 841/103 obr. j.w. przy ul. St. A. 
Poniatowskiego 18 w Krakowie”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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