
                                                                                        

Uchwała Nr VII/49/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w  sprawie:  przyjęcia  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  ochrony  zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2015 - 2018
Pismo: BR-04.0120.30.2015

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit h uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje: 

§ 1.
 Przyjmuje  się  dzielnicowy  program  pn.  „Dzielnicowy  program  ochrony  zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2015-2018

§ 2.
Celem programu są działania zmierzające do:
- upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
- upowszechnienie profilaktyki badań wad postawy u dzieci
- skoordynowania działań w zakresie opieki i ochrony zdrowia.

§ 3.
 Cele niniejszego programu realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę realizacji 
zadań w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej.

§ 4.
 W  ramach  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  ochrony  zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej” realizowane będą zadania wskazane przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza 
Krzesławickie  w uchwałach w sprawie  rozdysponowania  środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy XVII na lata 2015 - 2018

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/50/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w  sprawie:  przyjęcia  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  osób 
niepełnosprawnych” na lata 2015 - 2018
Pismo: BR-04.0120.30.2015

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit g uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje: 

§ 1.
 Przyjmuje  się  dzielnicowy  program  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  osób 
niepełnosprawnych” na lata 2015 - 2018

§ 2.
Celem programu są działania zmierzające do:

• likwidacji  barier,  w  szczególności  architektonicznych,  urbanistycznych,  transportowych, 
technicznych,  w  komunikowaniu  się  i  dostępie  do  informacji  (likwidacja  barier 
architektonicznych  dotyczy  obiektów  użyteczności  publicznej  należących  do  zasobów 
Gminy Miejskiej Kraków),

• aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych,
• przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez organizację integracyjnych 

zajęć edukacyjno – kulturalnych,
• współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  w  środowisku  osób 

niepełnosprawnych poprzez wskazanie do realizacji zadań w konkursie ofert,
• zakupu sprzętu specjalistycznego dla  ośrodków prowadzących działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych,  których  organem  założycielskim  jest  Gmina  Miejska  Kraków, 
niezbędnego do funkcjonowania w środowisku osób niepełnosprawnych. 

§ 3.
 Cele niniejszego programu realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę realizacji 
zadań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

§ 4.
 W  ramach  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  osób 
niepełnosprawnych”  realizowane  będą  zadania  wskazane  przez  Radę  Dzielnicy  XVII  Wzgórza 
Krzesławickie  w uchwałach w sprawie  rozdysponowania  środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy XVII na lata 2015 - 2018

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                  

Uchwała Nr VII/51/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności
                   miejskich placówek oświaty” na lata 2015 - 2018
                       Pismo: BR-04.0120.30.2015

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit i uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje: 

§ 1.
 Przyjmuje  się  dzielnicowy  program  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  działalności 
miejskich placówek oświaty” na lata 2015 – 2018.

§ 2.
Celem programu są działania zmierzające do:

– wspierania placówek oświatowych w zakresie poprawy stanu technicznego oraz wyposażenia,
– wspierania działań edukacyjnych, konkursów i turniejów organizowanych przez placówki
      oświatowe,
– współfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych,
– współpracy z placówkami oświatowymi w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego

§ 3.
 Cele niniejszego programu realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę realizacji 
zadań w zakresie wspierania działalności miejskich placówek oświaty.

§ 4.
 W ramach  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  działalności 
miejskich  placówek  oświaty”  realizowane  będą  zadania  wskazane  przez  Radę  Dzielnicy  XVII 
Wzgórza  Krzesławickie  w  uchwałach  w  sprawie  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do 
dyspozycji Dzielnicy XVII na lata 2015-2018

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/52/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności 
miejskich placówek kultury i sportu” na lata 2015 - 2018
Pismo: BR-04.0120.30.2015

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit i uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje: 

§ 1.
 Przyjmuje  się  dzielnicowy  program  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  działalności 
miejskich placówek kultury i sportu ” na lata 2015 – 2018.

§ 2.
Celem programu są działania zmierzające do:

-  wpierania placówek kultury i sportu w zakresie bieżących prac remontowych oraz poprawy
   wyposażenia technicznego,
-  wspierania działalności artystycznej, edukacyjnej i sportowej miejskich placówek kultury 
   i sportu,
-  współorganizacji konkursów, turniejów i imprez organizowanych przez miejskie placówki
   kultury i sportu
- wzbogacania oferty bibliotek gminnych, 
- rozpowszechniania i promocji działań kulturalnych i sportowych 

§ 3.
 Cele niniejszego programu realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę realizacji 
zadań w zakresie wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu.

§ 4.
 W ramach  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  wspierania  działalności 
miejskich placówek kultury i sportu” realizowane będą zadania wskazane przez Radę Dzielnicy 
XVII Wzgórza Krzesławickie w uchwałach w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do 
dyspozycji Dzielnicy XVII na lata 2015 - 2018

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/53/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

W sprawie:  ustalenia  kolejnego  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg  i  chodników  
wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015 
             

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit. c oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 
marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  w 
Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII  
uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustalić  kolejny  zakres  rzeczowy  zadania  pn.  „Remont  dróg  i  chodników  wg  wskazań 

Dzielnicy” w roku 2015 w sposób następujący:
1.  Remont parkingu ul. Lubocka – parking przy przychodni
2.  Ulica Jaskrowa – remont pobocza
3.  Ulica Wadowska – remont nawierzchni tłuczniowej
4.  Os. Na Wzgórzach 30 – remont chodnika
5.  Ulica Luborzycka – remont nawierzchni bitumicznej
6.  Ulica Płaska – remont nawierzchni wraz z podbudową
7.  Ulica Folwarczna sięgacz – remont nawierzchni wraz z podbudową
8.  Ulica Cieślińskiej – Brzeskiej – remont nawierzchni bitumicznej
9.  Ulica Kantorowicka (os. Zesławice) – remont nawierzchni bitumicznej
10. Ulica Nad Baranówką – remont nawierzchni bitumicznej
11. Ulica Morcinka, skrzyżowanie z ul. Kocmyrzowską – remont pobocza, dojście do przystanku MPK 
12. Ulica Kocmyrzowska na wysokości bloku nr 39A - przekładka chodnika na długości 130 mb
13. Remont nawierzchni bitumicznej sięgacza ul. Łuczanowickiej – dojazd do przedszkola
14. Remont pobocza ul. Wadowska
15. Remont pobocza przy blokach 44-46 os. Na Stoku

§ 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 VII/54/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

W  sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Dobudowa oświetlenia  wg  wskazań 
Dzielnicy” w roku 2015 
             

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit. c oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12  
marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  w 
Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustalić zakres rzeczowy zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 

2015 w sposób następujący:
1.  Dobudowa oświetlenia ul. Stary Gościniec
2.  Dobudowa oświetlenia ul. Kantorowickiej
3.  Dobudowa 1 słupa oświetleniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6
4.  Dobudowa oświetlenia ul. Nad Baranówką
5.  Wymiana wysięgnika przy ul. Stokowej 6
6.  Dobudowa dwóch słupów oświetleniowych na ul. Kalwińskiej
7.  Ulica Folwarczna boczna (działka nr 344/6, 345/6) – dobudowa 3 lamp na istniejących słupach 
8. Wykonanie oświetlenia ul. Irzykowskiego

§ 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 VII/55/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.6.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.6.2015.BS  w  os.  Na  Stoku  w  Krakowie
z Panią Joanną P., Panią Ireną P. oraz Natalią P.

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

o nagannym zachowaniu Pani Joanny P., Pani Ireny P. oraz Natalii P., co było podstawą do wydania 
pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Joannę P., Panią 
Irenę P. oraz Natalię P.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      



Uchwała Nr VII/56/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy ul.  Glinik  zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.38.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.38.2015.BS  przy  ul.  Glinik  w  Krakowie
z Panią Dorotą B., Panem Sylwestrem B., Panią Magdaleną B. i Panem Robertem B.

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

o nagannym zachowaniu Pani Doroty B., Pana Sylwestra B., Pani Magdaleny B. i Pana Roberta B., 
co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Dorotę B., Pana 
Sylwestra B., Panią Magdalenę B. i Pana Roberta B.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/57/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.40.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.40.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Iwoną B.

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

o nagannym zachowaniu Pani Iwony B., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej  
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Iwonę B.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/58/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej
                     zgodnie z pismem ML-02.7123.50.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.50.2015.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panem Robertem Ł.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pana  Roberta  Ł.,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana Roberta Ł.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/59/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.107.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w piśmie  ML-02.7123.107.2015.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Elżbietą O.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Elżbiety  O.,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Elżbietę O.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/60/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.112.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w piśmie  ML-02.7123.112.2015.BS w os.  Na  Stoku  w Krakowie
z Panią Małgorzatą W.

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

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

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Małgorzatę W.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  



Uchwała Nr VII/61/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.125.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania  Dzielnicy XVII  Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.125.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Jadwigą W., Panią Anną K. i Gabrielą K.

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

o  nagannym zachowaniu  Pani  Jadwigi  W.,  Pani  Anny K.  i  Gabrieli  K.,  co  było  podstawą  do 
wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Jadwigę W., Panią 
Annę K. i Gabrielę K.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/62/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.148.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.148.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Agatą S.

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

o nagannym zachowaniu Pani Agaty S., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Agatę S.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/63/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                    z pismem ML-02.7123.153.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.153.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Bożeną K., Panią Beatą K., Panem Grzegorzem K., Panem Patrykiem N. i Panem Janem K.

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

o nagannym zachowaniu Pani Bożeny K., Pani Beaty K., Pana Grzegorza K., Pana Patryka N.  
i Pana Jana K., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Bożenę K., Panią 
Beatę K., Pana Grzegorza K., Pana Patryka N. i Pana Jana K.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/64/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.160.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie  ML-02.7123.160.2015.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Wandą R.

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

o nagannym zachowaniu Pani Wandy R., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Wandę R.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  



Uchwała Nr VII/65/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w os.  Na  Stoku  zgodnie
                    z pismem ML-02.7123.171.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w piśmie  ML-02.7123.171.2015.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Edytą D.

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

o nagannym zachowaniu Pani Edyty D., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej  
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Edytą D.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VII/66/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                    z pismem ML-02.7123.190.2015.BS 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.190.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Małgorzatą C.-D.

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

o nagannym zachowaniu Pani Małgorzaty C.- D., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Małgorzatę C. - D. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr VII/67/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

W sprawie: korekty środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
                       pisma:UD.453.82.8.2015, ZEO-DR.2/0114/198/2015

 
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014  r.  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XVII  w  Krakowie  (Dziennik  Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z dnia 27.03.2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
Dokonać korekty zadań Dzielnicy XVII wskazanych Uchwałami Rady Dzielnicy XVII  nr 

V/36/2015 z dnia 26 lutego 2015r oraz nr VI/46/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sposób następujący:

1. Zrezygnować  z  zadania  „Przedszkole  Nr  63,  ul.  Łuczanowicka  2  (filia)  –  wyrównanie 
nawierzchni ciągu pieszego”,  a środki z tego zadania w kwocie  5.000,- przeznaczyć na nowe 
zadanie pn. „Przedszkole nr  63 - zakup zmywarki”

2. Zrezygnować z zadania „Sprzątnie terenów zielonych po imprezach”, a środki z tego zadania 
w kwocie 2.000,- przesunąć na zdanie  „Modernizacja i remont małej architektury na terenie 
Dzielnicy”

3. Z zadania „Modernizacja ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy” przenieść kwotę 
27.000,- na  zadanie  „Modernizacja  i  remont  małej  architektury na terenie  Dzielnicy”  oraz 
kwotę 49.500,- na  zadanie  „Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy  (dokończenie  prac 
projektowych i realizacja projektu) 

4. Zrezygnować  z  zadania  „Opracowanie  projektu  budowy  parkingu  przy  bl.  nr  28a
w os. Na Stoku”, a środki z tego zadania w kwocie 20.000,- przesunąć do zadania „Remont dróg
i chodników wg wskazań Dzielnicy” 

5. Zadanie  „Remont  dróg  i  chodników  oraz  dobudowa oświetlenia  wg wskazań  Dzielnic”
     rozdzielić na dwa zadania pn.:

• Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy z kwotą 693.689 zł
• Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy z kwotą 100.000,-

6. Zmienić zakres rzeczowy zadania „Gimnazjum Nr 43- remont kapitalny schodów głównych, 
przebudowa daszku nad wejściem głównym” na zadanie „Gimnazjum Nr 43 – remont schodów 
głównych oraz daszku nad wejściem głównym”

7. Dodać zapis „i inne prace remontowe” do wszystkich zadań z zakresu „Prace remontowe: szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli” 



8. Środki finansowe pozostałe na zadaniu BR/DBR/A-XVII w wysokości ~21.930 zł przeznaczyć 
na następujące zadania:

• 6.500 zł dofinansowanie  zadania Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – remont
    i montaż tablic informacyjnych

• 3.000 zł – Gimnazjum Nr 43 – organizacja Dnia Sportu w Dzielnicy XVII   

• 5.930 zł - MDK Fort 49 – przygotowanie prezentacji Dzielnicy XVII w ramach „Dnia Otwartego
     Magistratu” oraz druk folderu informacyjnego  

• 3.000 zł - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie wyjazdu dzieci z Ośrodka 
Kultury na „Plener Malarski 2015”

• 2.500 zł - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – zakup strojów dla Zespołu „Krzesławianki”

• 1.000 zł -Nowohuckie Centrum Kultury – projekt VII Nowohucki Biathlon Rowerowy
   

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

        



                  

Uchwała Nr VII/68/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego i  Sekretarza Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego 
działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2015 
– 2018

Na podstawie § 3 pkt 6 lit. a uchwały nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 
sprawie organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 27.03.2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
Wnioskować o powołanie Pani Jadwigi Kolasy na Przewodniczącą Dzielnicowego Zespołu 

Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa 
pod nazwą „Bezpieczny Kraków”

§2.
Wnioskować o powołanie Pana Andrzeja Dziedzica na Sekretarza Dzielnicowego Zespołu 

Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa 
pod nazwą „Bezpieczny Kraków”

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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