
Uchwała Nr XXXVIII/268/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 17 grudnia 2009r.

W sprawie: ustalenia 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.
Ustalić  zakres  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. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grzegorza z Sanoka do ul. Darwina

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

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

11. Ul. Sybiraków – sieć napowietrzna wydzielona – projekt

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVIII/269/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2009r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego 
                   przy ul. Kantorowickiej 185/27
                       Pismo: ML-02.MM.714094-236/09

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  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej  185/27  w  Krakowie  z  Panem 
Czesławem Wolskim.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XXXVIII/269/2009
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 17 grudnia 2009r.

Pismem  ML-02.MM.714094-236/09  Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta 
Krakowa  zwrócił  się  do  Rady  Dzielnicy  XVII  z  prośbą  o  wydanie  opinii  dotyczącej 
ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej 
185/27 w Krakowie na następny okres.  Komisja  Zdrowia i  Spraw Mieszkaniowych Rady 
Dzielnicy XVII przeprowadziła rozeznanie w wyniku którego stwierdziła co następuje:
- Pan Czesław Wolski nie ma żadnego zadłużenia w stosunku do Gminy Kraków z tytułu 

zamieszkiwania  wyżej  wymienionego  lokalu.  W  tej  sprawie  uzyskano  informację  
w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 5, os. Na Stoku 1,

- z rozeznania przeprowadzonego w miejscu zamieszkania Pana Czesława Wolskiego nie 
uzyskano żadnych negatywnych opinii o niewłaściwym zachowaniu mieszkańca,

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

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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