
Uchwała Nr XXI/182/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia  priorytetowe  
                       Dzielnicy XVII w roku 2012 
                            Pismo: TT.10-430-1420/11 

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.
Środki pozostałe na zadaniu:

Dział 900 - Gospodarka Komunalna
wniosek nr 30 - Zarząd Budynków Komunalnych - wymiana okien w Przychodni
                          w os. Na Wzgórzach                                          w kwocie 1.450,-  (po zaokrągleniu)

przenieść na zadanie pn.:

Dział 900 - Gospodarka Komunalna
wniosek nr 79 - Zarząd Budynków Komunalnych – remont murku przy wejściu do lokalu
                                                                                    użytkowego w os. Na Stoku 50                

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXI/183/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

W  sprawie:  podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  „Bezpieczny  Kraków”  
                       na rok 2013

             

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 7 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.
Przeznaczyć  kwotę  14.000,-  ,  jaka  obowiązywała  w  roku  2012,  w  ramach  zadania 

powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 na następujące zadania:

1. Straż Miejska Odział VI „Wzgórza Krzesławickie” – zakup samochodu 8.000,-

2. VII Komisariat Policji – zakup pojazdu dla potrzeb Komisariatu wspólnie
                                        z Dzielnicami XV i XVI 3.000,-

3. Straż Miejska Odział VI „Wzgórza Krzesławickie” – prowadzenie działań 
profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII      3.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXI/184/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

W  sprawie:  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Budowa  i  przebudowa  ulic  
                       gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2013

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  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  pn.  „Budowa  i  przebudowa  ulic 

gminnych wraz z oświetleniem” w roku 2013 w sposób następujący:

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41 560.000 zł

2. Wykonanie oświetlenia ul. Gustawa Morcinka 175.000 zł

3. Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII   80.000 zł 

4. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy 642.400 zł

§ 2.
Wnioskować o przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego Dzielnicy XVII   „Budowa

i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na zadanie bieżące „Prace remontowe dróg, 
chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w wysokości 642.400 zł

§ 3.
Do podziału przyjęto kwotę jaka obowiązywała w roku 2012 zgodnie z WPF

§ 4.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XXI/185/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn. „Budowa drogi
                  dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35,
         36,  40,  41  w  Krakowie  wraz  z  odwodnieniem,  oświetleniem  oraz  przekładkami
                     kolidującego uzbrojenia”
                         Pismo: Pracowni projektów Drogowych Lesław Frasik z dnia 14.08.2012

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  c  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 projekt budowlano – wykonawczy dla  inwestycji  pn.  „Budowa 

drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35, 36, 40, 
41 w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”

§ 2.
        Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1. jest uwzględnienie, w wyżej wymienionym 
projekcie, uwag zawartych w protokole z dnia 27 sierpnia 2012r. spisanym z Przedstawicielami 
Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  oraz  Pracowni  Projektów  Drogowych 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
      

Uchwała Nr XXI/186/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

W sprawie:  anulowania uchwały Nr  XVIII/167/2012 z  dnia  31 maja 2012r.  w sprawie korekty
podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz
z oświetleniem” na rok 2012

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit l oraz  §  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.
W związku z nieuwzględnieniem wniosku Rady Dzielnicy XVII o przeniesienie środków

w wysokości 98.650 zł na zadania bieżące anuluje się uchwałę Nr XVIII/167/2012 z dnia 31 maja 
2012 w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic 
gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

§ 2.
Wnioskuje się o wprowadzenie do realizacji zadań wskazanych uchwałą  Rady Dzielnicy 

XVII  Nr XX/181/2012 z dnia 12 lipca 2012r w sprawie  dodatkowych zadań w ramach zadania 
powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

§ 3.
Wnioskuje  się  o  wprowadzenie  do  WPFu  następujących  zadań  realizowanych  w  cyklu 

dwuletnim (lata 2012 i 2013):
– Wykonanie oświetlenia ul. Wadowskiej
– Wykonanie oświetlenia ul. Pankiewicza

§ 4.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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