
Uchwała Nr XXXVI/257/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie: korekty uchwały nr XXXII/231/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie  
 korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy  
 XVII w roku 2009 

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.

W uchwale nr XXXII/231/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku Rady Dzielnicy XVII w sprawie 
korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 
2009 wprowadzić się następujące zmiany:
  
- §1 ust.2 ww. uchwały przyjmuje następującą treść: 

„2. Zagospodarować środki pozostałe po wykonaniu zadań:
1/Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 43 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości          18 800 zł
b) wniosek nr 44 - Redakcja Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                  200 zł”

- §1 ust.3 ww. uchwały przyjmuje następującą treść:
„3. Środki wymienione w ustępie 1 i 2, czyli łączną kwotę 33 000 zł przeznaczyć na zadania”

- w §1 ust.3 pkt. 1 lit. d ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany:
„d) wniosek nr 80-Gimnazjum Nr 44-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych   7 000 zł”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/258/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie:  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.

Wprowadzić  następujące  zadania  w  ramach  zadania  powierzonego  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       140.000,- ZIKiT
2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Jarzębiny w Krakowie       177.000,- ZIKiT

§ 2.
Do podziału przyjęto kwotę, która obowiązywała w roku 2009

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/259/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu 
                   problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2009
                       Pismo: ZSOI Nr 6 z dnia 09.10.2009r.

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.

1. Zrezygnować z zadania:
- Remont platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6       10.000 zł

2. Środki, z zadania, o którym mowa w ust.1 w wysokości 10.000 zł przeznaczyć na 
zadanie:

- Wykonanie remontu wyjść od strony sali gimnastycznej na boisko i od strony wyjścia 
ewakuacyjnego na teren rekreacyjny (remont schodów, poręczy i pochwytów)     10.000 zł

                   

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/260/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2009 rok

Na  podstawie  §  33  ust.  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.

Dokonać  korekty  planu  finansowego  wydatków  Dzielnicy  na  rok  2009  w  sposób 
następujący:

- z §  4120  pn. „Składki  na  Fundusz  Pracy” przenieść  kwotę  140  zł. na  §  4210 
pn. "Zakup materiałów i wyposażenia”

- z §  4300  pn. „Zakup  usług  pozostałych” przenieść  kwotę  2.300  zł. na  §  4210 
pn. "Zakup materiałów i wyposażenia”

- z § 4370 pn. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” 
przenieść kwotę 500 zł. na § 4210 pn. "Zakup materiałów i wyposażenia”

- z §  4740  pn. „Zakup  materiałów  papierniczych  do  sprzętu  drukarskiego  i  urządzeń 
kserograficznych” przenieść  kwotę  270  zł. na  §  4210 pn.  "Zakup  materiałów  
i wyposażenia”. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/261/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie: dzierżawy działki nr 683 obr. 10 Nowa Huta przy ul. Magdaleny Samozwaniec
         Pismo: GS-06.JK.7222430-4-192/09

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  ł  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  oddanie  w  dzierżawę  działki  nr  683  obr.  10  jednostka 

ewidencyjna Nowa Huta położonej przy ul. Magdaleny Samozwaniec stanowiącej własność 
Gminny Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki nr 80 obr. 10 Nowa Huta. 

§ 2.
Warunkiem  pozytywnej  opinii  zawartej  w  §  1  jest  zabezpieczenie  części  działki  

nr 683, oznaczonej kolorem zielonym wskazanym na załączniku graficznym, pod ewentualne 
poszerzenie ulicy Magdaleny Samozwaniec.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/262/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie: podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów 

                   szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2010

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 18.12.1996r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  z  dnia 6.11.2002r.  Nr 243,  poz.3278),  Rada  Dzielnicy XVII 
Miasta Krakowa postanawia:

§ 1.
Przeznaczyć  środki  finansowe  na  remonty  w  placówkach  oświatowych  w  ramach 

zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na 
rok 2010 dla następujących placówek:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6   
 – prace remontowe w placówce 40.300,-

2. Gimnazjum Nr 43 - prace remontowe 15.000,-

3. Szkoła Podstawowa Nr 129 – prace remontowe 20.000,-

4. Gimnazjum Nr 44 – prace remontowe w placówce 63.000,-

5. Przedszkole Nr 111 – prace remontowe w placówce 11.000,-

6. Przedszkole Nr 63 – prace remontowe w placówce 13.000,-

7. Przedszkole Nr 63 Filia – prace remontowe w placówce 20.000,-

8. Przedszkole Nr 112 – prace remontowe w placówce 20.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/263/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

W sprawie:  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 2010

          Pismo: Pismo: ZIKiT/Z/0008/09/KP/48689

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  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Tworzenie,  modernizacja

i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz  zieleńców  
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2010 w kwocie 225.500 zł sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków         50.000-,
2. Sprzątanie terenu „Zielony Jar” po imprezach           5.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy         35.000-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich       135.500-,

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/264/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 października 2009r.

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

         Pismo: ZIKiT/Z/0008/09/KP/48689

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 2010 i ustalić dysponentów środków w następujący sposób:

1. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy      954.800,- ZIKiT 
2. Opracowanie dokumentacji technicznych dróg i chodników

wg wskazań Dzielnicy       200.000,- ZIKiT 
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Poniatowskiego         20.000,- ZIKiT

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XXXV/254/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie podziału 

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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