
Uchwała Nr XXXIX/270/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 21 stycznia 2010r.

W sprawie: uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2010 rok

Na  podstawie  §  32  ust.  6  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 do akceptacji plan finansowy wydatków Dzielnicy XVII na 2010 
rok, na kwotę 35.000,- złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXIX/271/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 21 stycznia 2010r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku 
                   Pismo: ML-02.MM.714094-250/09

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.
Pozytywnie  zaopiniować  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu  mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.MM.714094-250/09  na  osiedlu  
Na Stoku w Krakowie z Panią Edytą D.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XXXIX/271/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 21 stycznia 2010r.

Pismem  ML-02.MM.714094-250/09  Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta 
Krakowa  zwrócił  się  do  Rady  Dzielnicy  XVII  z  prośbą  o  wydanie  opinii  dotyczącej 
ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Na Stoku  
w Krakowie na następny okres. Komisja Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy 
XVII przeprowadziła rozeznanie w wyniku którego stwierdziła co następuje:
- Pani Edyta D. wymieniona w wyżej wymienionym piśmie nie ma żadnego zadłużenia  

w  stosunku  do  Gminy  Kraków  z  tytułu  zamieszkiwania  lokalu  na  os.  Na  Stoku  
w Krakowie. W tej sprawie uzyskano informację w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 5, 
os. Na Stoku 1,

- z  rozeznania  przeprowadzonego w miejscu  zamieszkania  Pani  Edyty  D.  nie  uzyskano 
żadnych negatywnych opinii o niewłaściwym zachowaniu mieszkanki,

- do Rady Dzielnicy  XVII  również  nie  wpłynęły  żadne  negatywne  opinie  o  nagannym 
zachowaniu Pani Edyty D.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Komisja  Zdrowia  i  Spraw  Mieszkaniowych  Rady 
Dzielnicy XVII  zawnioskowała o ponowne zawarcie  umowy najmu wspomnianego wyżej 
lokalu mieszanego.



Uchwała Nr XXXIX/272/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 21 stycznia 2010r.

W sprawie: podjęcia przez Gminę Miejską Kraków działań dla zaspokojenia potrzeb 
                   mieszkaniowych społeczności lokalnej

Na podstawie § 4 pkt.  4 lit.  l  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.
Wnosi  się  o  podjęcie  przez  Gminę  Miejską  Kraków  działań  zmierzających  do 

realizacji  zadań  ujętych  w załączniku  do  niniejszej  uchwały,  który  stanowi  jej  integralną 
część.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały 
Rady Dzielnicy XVII 
Wzgórza Krzesławickie
Nr XXXIX/272/2010

         z dnia 21 stycznia 2010r.

Wnioski ze spotkania przedstawicieli Rad Dzielnic Miasta Krakowa w sprawie problemów 
mieszkaniowych w Krakowie.

1. Zmiana wskaźnika dochodów najniższej emerytury (obecnie 675,10 zł) na minimalne 

wynagrodzenie (obecnie 1 276 zł brutto).

2. W  przypadku  emerytów  (dotyczy  gospodarstw  jedno  lub  dwuosobowych)  umowy 

najmu lokali socjalnych powinny być zawierane na czas nieoznaczony z wyłączeniem 

możliwości wykupu lokalu z bonifikatą.

3. Rozpatrywanie i weryfikacja wniosków od osób, którym został wypowiedziany najem 

lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu 

cywilnego, Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, powinno rozpocząć się przed terminem 

upływu 3 letniego okresu wypowiedzenia.

4. Urząd Miasta  powinien przeprowadzić  inwentaryzację  lokali  należących  do Gminy 

Miejskiej  pod  względem  podnajmów  osobom  trzecim  przez  najemcę  oraz  realne 

przebywanie najemcy w lokalu.

5. Uregulowanie stanów prawnych kamienic, w których istnieje możliwość przejęcia na 

Skarb Państwa wykorzystując prawo zasiedzenia.

6. Rady Dzielnic powinny otrzymywać informacje na temat najmu lokali mieszkalnych 

na  terenie  danej  Dzielnicy  wraz  z  danymi  najemcy  w  celu  społecznej  kontroli 

przyznawania mieszkań gminnych.



Uchwała Nr XXXIX/273/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 21 stycznia 2010r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku 
                   Pismo: ML-02.UW.71406-20/09

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.
Pozytywnie  zaopiniować  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.UW.71406-20/09 na osiedlu Na Stoku 
w Krakowie z Panem Eugeniuszem K.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XXXIX/273/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 21 stycznia 2010r.

Pismem  ML-02.UW.71406-20/09Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta  Krakowa 
zwrócił  się  do  Rady  Dzielnicy  XVII  z  prośbą  o  wydanie  opinii  dotyczącej  ponownego 
zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  na  osiedlu  Na  Stoku  
w Krakowie na następny okres. Komisja Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy 
XVII przeprowadziła rozeznanie w wyniku którego stwierdziła co następuje:
- Pan Eugeniusz K. wymieniony w wyżej wymienionym piśmie nie ma żadnego zadłużenia 

w  stosunku  do  Gminy  Kraków  z  tytułu  zamieszkiwania  lokalu  w  os.  Na  Stoku  
w Krakowie. W tej sprawie uzyskano informację w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 5, 
os. Na Stoku 1,

- z  rozeznania  przeprowadzonego  w  miejscu  zamieszkania  Pana  Eugeniusza  K.  nie 
uzyskano żadnych negatywnych opinii o niewłaściwym zachowaniu mieszkańca,

- do Rady Dzielnicy  XVII  również  nie  wpłynęły  żadne  negatywne  opinie  o  nagannym 
zachowaniu Pana Eugeniusza K.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Komisja  Zdrowia  i  Spraw  Mieszkaniowych  Rady 
Dzielnicy XVII  zawnioskowała o ponowne zawarcie  umowy najmu wspomnianego wyżej 
lokalu mieszanego.
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