
   

Uchwała Nr XLVII/381/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym części  działki  Nr  551  przy  ulicy
                     Grębałowskiej 
                          Pismo: GS.01.6840.4.16.2014.JP

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 pozytywnie  ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym części działki nr 

551  oznaczonej  jako  działka  551/A o  powierzchni  około  0,0162  ha  położonej  w  obrębie  11 
jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Grębałowskiej 56, będącej własnością Gminy Miejskiej 
Kraków na rzecz właścicieli działki przyległej nr 355 o powierzchni 0,2916 ha.

§ 2.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
      1/ Opinia merytorycznych wydziałów Gminy czy w przyszłości na gruntach będących
          przedmiotem zbycia nie będzie prowadzona żadna inwestycja gminna.
      2/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej
          przez w/w działki właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia
    perturbacji prawnych

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/382/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części
                   wnętrz hali produkcyjno – magazynowej na browar rzemieślniczy na części działki 34/2
                   obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 4A w Krakowie”
                       Pismo: AU-02-4.6730.2.1243.2014.ŁOK

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  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  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn. „Zmiana 

sposobu użytkowania części wnętrz hali produkcyjno – magazynowej na browar rzemieślniczy na 
części działki 34/2 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 4A w Krakowie”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                 
                                                          



Uchwała Nr XLVII/383/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie: nadania nazwy „Widokowa” ulicy dotychczas bezimiennej
  
                                

Na podstawie § 4 pkt. 4 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.
 Przychylić się do wniosku mieszkańca i wnioskować do Rady Miasta Krakowa o nadanie 
nazwy „Widokowa” ulicy dotychczas bezimiennej stanowiącej działkę nr 202 obręb 14 jednostka 
ewidencyjny Nowa Huta

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

 Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVII/383/2014
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 25 września 2014 r.

            Do Rady Dzielnicy XVII "Wzgórza Krzesławickie" wpłynęło pismo mieszkańca z prośbą 
o nadanie  nazwy „Widokowa” ulicy dotychczas  bezimiennej  znajdującej  się  na  działce  nr  202
obr. 14 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Działka drogowa nr 202 znajduje się na wzniesieniu
z którego rozpościera się widok w kierunku Niepołomic.

     



Uchwała Nr XLVII/384/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie: korekty zadań priorytetowych na rok 2015
  
                                
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 korekty zadań priorytetowych na rok 2015 w sposób następujący: 

1. Zrezygnować z zadania:
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
wniosek nr 19 - prace remontowe w Szkołach i Przedszkolach na terenie Dzielnicy 16.000,-

    

2. Środki o których mowa w ust. 1 w wysokości 16.000 zł przeznaczyć na zadania:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 44 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – zakup pomocy dydaktycznych 5.000,-
b) wniosek nr 45 - Gimnazjum nr 44 – zakup pomocy dydaktycznych 5.000,-
c) wniosek nr 46 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 – zakup
                              pomocy dydaktycznych 6.000,-

§ 2.
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/385/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie: delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 Na podstawie § 4 pkt 3 lit  a,  b,  c  i  d 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.
Delegować w miesiącu październiku 2014 do prac w komisjach powołanych w sprawach 

określonych § 4 pkt. 3 lit. a, b, c i d Statutu Dzielnicy XVII niżej wymienionych członków Rady 
Dzielnicy XVII:

1. Chruściel Renata
2. Dziedzic Andrzej
3. Gajoszek Marcin
4. Jaworski Dariusz
5. Kawa Jan
6. Kolasa Jadwiga
7. Korzec Lucyna
8. Kwater Danuta
9. Lis Zdzisław
10. Madej Lucyna
11. Mikulska Helena
12. Ochyl Iwona
13. Rajski Stanisław
14. Rojewski Grzegorz
15. Starowicz Franciszek
16. Stroński Stanisław
17. Walczak Stanisław
18. Wojnarski Wiesław
19. Zaleński Leszek
20. Zdziebko Aleksander

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/386/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie: uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2015

Na  podstawie  §  4  pkt.4  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.

Wnioskować  o  zaakceptowanie  projektu  planu  finansowo  –  rzeczowego  wydatków 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” na rok 2015 w brzmieniu jak w załączniku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

       





Uchwała Nr XLVII/387/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.
 

W sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2015 roku
                   Pismo: BZ-02.8031.3.25.2014.WS

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 projekty:

–  uchwały  Rady  Miasta  Krakowa  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 
krakowskich w roku 2015,

–  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Krakowa  w  sprawie  trybu  uzgadniania  czasu  pracy 
krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/388/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

W sprawie:  podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  z  zakresu  problematyki  osób
                     niepełnosprawnych na rok 2015
                     Pismo PN.015.1.11.2014
                       

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.
Środki finansowe, w kwocie jaka obowiązywała w roku 2014r. tj. 94.350 zł., w ramach zadania 
powierzonego  z  zakresu  problematyki  osób  niepełnosprawnych  na  rok  2015  podzielić  na 
następujące zadania:

1. Montaż i wymiana poręczy w korytarzach i salach lekcyjnych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6                                     10.000,-

2. Wymiana podłóg w korytarzach i posadzek w sanitariatach na 
antypoślizgowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6           30.000,-

3. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6                                                                 29.000,- 

4. MOPS Filia Nr 9 - projekt socjalny „Przyjaciele” - grupowe formy wsparcia
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin                                                                   5.000,- 

5. MOPS Filia Nr 9 - projekt socjalny „Międzypokoleniowa integracja” - grupowe
formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych z różnych grup wiekowych               10.000,- 

6. Montaż poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych dla osób 
niepełnosprawnych oraz obniżenie krawężników na terenie Dzielnicy XVII
wg wskazań Dzielnicy (załącznik do uchwały)                                                        10.350,-

§ 2.
Ulega zmianie uchwała Rady Dzielnicy XVII Nr XLIII/361/2014 z dnia 26 czerwca 2014r w 

sprawie  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  powierzonego  z  zakresu  problematyki  osób
niepełnosprawnych na rok 2015

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały nr XLVII/388/2014
Rady Dzielnicy XVII z dnia 25 września 2014r.

Montaż  poręczy  (barierek)  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 
niepełnosprawnych  oraz  obniżenie  krawężników  na  terenie  Dzielnicy  XVII  będzie 
realizowany w następujących miejscach:

1. Schody przy bloku nr 15 os. Na Stoku 

2. Ciąg chodnikowy ze schodami od ul. Zielony Jar do ul. Mierniczych 

3. Obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych przy ul. Architektów 

os. Na Wzgórzach



    

Uchwała Nr XLVII/389/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.250.2014.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  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-02.7123.250.2014.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panem Marianem Z.

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

o nagannym zachowaniu Pana Mariana Z. co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana Mariana Z.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    



Uchwała Nr XLVII/390/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.292.2014.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  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-02.7123.292.2014.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Stanisławą K. i Wojciechem K.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Stanisławy  K.  i  Wojciecha  K.  co  było  podstawą  do  wydania 
pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez  Przedstawiciela  Rady Dzielnicy XVII  w lokalu  zajmowanym przez  Panią  Stanisławę  K.
i Pana Wojciecha K.         

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    



Uchwała Nr XLVII/391/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.202.2014.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  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-02.7123.202.2014.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Aleksandrą W.

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

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

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

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    



Uchwała Nr XLVII/392/2014
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy ul.  Glinik  zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.364.2014.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  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-02.7123.364.2014.BS  przy  ul.  Glinik  w  Krakowie
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 
pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez  Przedstawiciela  Rady  Dzielnicy  XVII  w  lokalu  zajmowanym  przez  Państwa  Genowefę
i Ryszarda J.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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