
Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2011 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  2011  w  sposób 
następujący:

- z §  4260  pn. „Zakup  energii” przenieść  kwotę  1.800  zł. na  §  4210 
pn. " Zakup materiałów i wyposażenia”

- z §  4260  pn. „Zakup  energii” przenieść  kwotę  30  zł. na  §  4410 
pn. " Podróże służbowe krajowe”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/78/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W  sprawie:  podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  „Bezpieczny  Kraków”  
                      na rok 2012

            Pismo: ST.RP.071-47-18/11

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 11.200,- w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” 

na rok 2012 na następujące zadania:

1. Straż Miejska Odział VI „Wzgórza Krzesławickie” – bieżąca działalność     7.000,-

2. Straż Miejska Odział VI „Wzgórza Krzesławickie” – prowadzenie działań 
profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII      4.200,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/79/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Zastów
                      pismo: ML-02.MW.714094-252/09 

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
Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu  mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.MW.714094-252/09  w  os.  Zastów
w Krakowie z Panią Martą W.

§2
Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Marty  W.,  co  było  podstawą  do  wydania  opinii  zawartej
w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/80/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Glinik
                      pismo: ML-02.7123.180.2011.MW

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
Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.180.2011.MW położonego przy 
ul. Glinik z Państwem Genowefą i Ryszardem J.

§2
Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie

o nagannym zachowaniu Państwa Genowefy i  Ryszarda J.,  co było podstawą do wydania 
opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/81/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach
                   pismo: ML-02.7123.150.2011.MW

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
Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu  mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.150.2011.MW  położonego  
na os. Na Wzgórzach z Państwem Krystyną i Sylwestrem K.

§2
Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyną i Sylwestrem K., co było podstawą do wydania 
opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/82/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach
                    pismo: ML-02.7123.102.2011.MW

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
Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu  mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.102.2011.MW  położonego  
na os. Na Wzgórzach z Państwem Krystyną i Jerzym B.

§2
Do Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nie wpłynęły negatywne opinie

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyną i Jerzym B., co było podstawą do wydania opinii 
zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/83/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 444/1 położonej
                   w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Petöfiego 
                     Pismo: GS-01.6840.4.34.2011

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  l  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  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki

nr 444/1 o powierzchni 0,0042 ha położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta 
przy  ulicy  Petöfiego  stanowiącej  własność  Gminy Miejskiej  Kraków na  rzecz  właścicieli 
działki przyległej nr 444/5 o powierzchni 0,1635 ha..

§ 2.
Działkę Nr 444/1 należy przeznaczyć na poszerzenie pasa drogowego ul. Petöfiego

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/84/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia  priorytetowe  
                     Dzielnicy XVII w roku 2011 
                          Pismo: ZIKiT/Z/0312/11/ID/48083

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.
1. Zrezygnować z zadania:

1/Dział 900 Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 54 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – dobudowa
                              oświetlenia na terenie Dzielnicy         40.000,-

2. Środki pozyskane w związku z rezygnacją  o której mowa w ust. 1 wysokości 40.000,- 
przeznaczyć na zadania:

1/Dział 801 Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 86 - ZSOI Nr 6 – prace remontowe i zakup wyposażenia           7.000,-
b) wniosek nr 87 - Gimnazjum Nr 44 – prace remontowe w Szkole           8.000,-

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 88 - MDK Fort 49 – zakup sprzętu           5.000,-

        

3/Dział 900 Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 89 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – prace

                          remontowe dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy         20.000,-

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/85/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, 
                   chodników i oświetlenia” w roku 2011 

         

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 2011 w następujący sposób:

1. Remont dróg , chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy    1.054.800,- ZIKiT 

2. Budowa miejsc postojowych na os. Na Wzgórzach przy budynku nr 35    120.000,- ZIKiT
   

§ 2. 
Zgodnie  z  zapisem  §  1  ulega  zmianie  Uchwała  Rady Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie”  Nr  VII/67/2011z  dnia  30  czerwca  2011r..  w  sprawie  korekty  podziału 
środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 
2011

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/86/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W  sprawie:  korekty  zadania  powierzonego  „Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz
                     z oświetleniem” na rok 2011

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  zadania  powierzonego  „Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz

z oświetleniem” na rok 2011 w sposób następujący:

1. Budowa miejsc postojowych na os. Na Wzgórzach przy budynku Nr 35 
w Krakowie       217.000,-

2. Dofinansowanie zadania „Remont dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań
Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego pn. ” „Prace remontowe dróg,
chodników i oświetlenia” w roku 2011       100.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
W związku z zapisem § 1 ulega zmianie Uchwała Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza 

Krzesławickie”  Nr  VII/66/2011  z  dnia  30  czerwca  2011r.w  sprawie  korekty  zadania 
powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr IX/87/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg, chodników i oświetlenia 
                    wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe
                   dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011

                        

Na podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  2  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 kolejny zakres rzeczowy zadania „Remont dróg, chodników i oświetlenia

 wg  wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace  remontowe  dróg, 
chodników i oświetlenia” na rok 2011 w sposób następujący:

a) przeniesienie 1 słupa oświetleniowego przy ul. Poniatowskiego

b) remont chodnika przy pawilonie handlowym os. Na Wzgórzach 31

c) remont schodów przy pętli tramwajowej os. Na Wzgórzach

§ 2.
Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1 będą ustalane sukcesywnie

w trakcie bieżącego roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/88/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy XVII na  rok 2012 
                       Pismo: Komisariatu VII Policji z dnia 27 lipca 2011r.

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.
Dokonać  zmiany  zakresu  rzeczowego  zadania  priorytetowego  Dzielnicy  XVII

w sposób następujący:

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
a) wniosek nr 2 - Zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, 

              wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla VII Komisariatu Policji   12.000,-

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/89/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica województwa
       świętokrzyskiego)-Szczepanowice  –  Widoma  –  Zastów  -Kraków-węzeł
                    (Ptaszyckiego/Igołomska)

                  Pismo: Ze-3960/DP/Dpi/1753/08/2011 WBP Zabrze Sp. o.o.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit.  c, k 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.
1. Zaopiniować  pozytywnie  wariant  III  podstawowy przebiegu  trasy  S-7  w  rejonie  Alei 

Solidarności  bez jej przebudowy, jako mający najmniejszy negatywny wpływ na życie 
społeczności  lokalnej  osiedla  Krzesławice  oraz  w  przeciwieństwie  do  pozostałych 
wariantów nie wpływający ujemnie na ochronę środowiska w tym rejonie. 

2. W trakcie dalszego projektowania przebiegu trasy S-7 w rejonie obecnej ul. Łowińskiego 
należy wydłużyć pas umożliwiający wjazd na projektowane rondo pod trasą S-7 łączące 
obecne ulice Okulickiego, Nowolipki i Petöfiego, tak aby umożliwić z niego wjazd na 
drogę  dojazdową  wydzieloną  z  działki  6/21  obr.  10  Nowa  Huta  stanowiącą  drogę 
dojazdową do:
- drogi awaryjnej, technologicznej PKP biegnącej wzdłuż torów kolejowych
- warsztatu naprawy samochodów dla którego jest to obecnie jedyna droga dojazdowa, 

zakład zatrudnia około 30 pracowników, co jest istotne ze względów społecznych

3. Zaprojektować ekrany akustyczne na przebiegu obecnej ul. Łowińskiego od strony osiedla 
domków jednorodzinnych

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr IX/90/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W sprawie: zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2012

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h oraz l 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.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  umieszczenie  w  Budżecie  Miasta 

Krakowa na rok 2012 następujących zadań:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
1. Kontynuacja  budowy  monitoringu  wizyjnego  na  terenie  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie” 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna
1. Przebudowa ul. Lubockiej
2. Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia
3. Budowa parkingu przy ul. Petöfiego

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1. Remont Fortu 49 Krzesławice

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport
1. Budowa boiska w Luboczy – Narodowe Centrum Rozwoju Rugby 7
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