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RADNI UCHWALILI
W obecnej kadencji odby³o siê 39 posiedzenia Rady Dzielnicy. Podejmowane podczas kolejnych sesji uchwa³y publikujemy sukcesywnie w kolejnych numerach Magazynu informacyjnego Rady Dzielnicy XVII na ³amach
G³osu TN.

Na XXXV sesji z 31 sierpnia 2017
HHH
Radni pozytywnie zaopiniowali 8
wniosków dotycz¹ce ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego szeæ zlokalizowanych w os. Na
Wzgórzach i jedno przy ul. Glinik i
jedno przy ul. Kantorowickiej. Decyzje
podjêto oparciu o fakt, i¿ do Rady
Dzielnicy nie wp³ynê³y negatywne opinie na temat lokatorów. Ponadto opinie
zosta³a wydana na podstawie protoko³ów w wizji przeprowadzonych przez
przedstawicieli Rady Dzielnicy w lokalu.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: podzia³u rodków finansowych na Obs³ugê
Dzielnic w roku 2018. Podzia³ zosta³
dokonany zgodnie z za³¹cznikiem dostêpnym na stronie internetowej Dzielnicy www.dzielnica17.krakow.pl w zak³adce sesje, uchwa³y VII kadencji.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dla zadania rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie przedstawiony przez
Firmê In¿ynieryjn¹ TECHMA .
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: przesuniêcia rodków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017. W
zwi¹zku z nie rozstrzygniêciem przetargu na zadaniu pn. Budowa chodnika od ul. Jagie³³y do ul. Leszka Bia³ego przyjêtym Uchwa³¹ Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie Nr
XXII/176/2016 z dnia 14 lipca 2016r.
kwotê 600 700 z³otych przesuniêto z
zadania Budowa chodnika od ul. Jagie³³y do ul. Leszka Bia³ego na zadanie Remont dróg i chodników wg
wskazañ Dzielnicy. W zwi¹zku z rozstrzygniêciem przetargu na zadaniu pn.
Dobudowa i remont owietlenia wg
wskazañ Dzielnicy przyjêtym Uchwa³¹ Rady Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie Nr XXII/176/2016 z
dnia 14 lipca 2016r. rodki pozosta³e
na poni¿szym tj. kwotê 16 800 z³otych
zadaniu przesun¹æ z zadania Dobudowa i remont owietlenia wg wskazañ
Dzielnicy na zadanie Remont dróg i
chodników wg wskazañ Dzielnicy.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: przesuniêcia rodków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018.
Przesuniêto rodki finansowe na zadaniach przyjêtych Uchwa³¹ Rady
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie Nr XXXIV/280/2017 z dnia 27 lipca 2017r w sposób nastêpuj¹cy:70 000
z³otych przeniesiono z zadania Remont dróg i chodników wg wskazañ
Dzielnicy na zadanie Budowa chodnika od ul. Jagie³³y do ul. Leszka Bia³ego.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wniosku

do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady
Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do
Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie do realizacji w latach 2015 2018.Radni wnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie
korekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nastêpuj¹cego zadania:
Budowa chodnika od ul. Jagie³³y do
ul. Leszka Bia³ego.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: uzupe³nienia zakresu rzeczowego zadania pn.
Remont dróg i chodników wg wskazañ Dzielnicy w roku 2017. Zakres
rzeczowy uzupe³niono w sposób nastêpuj¹cy:
1. Ul. Gustawa Morcinka-remont
chodnika
2. Ul. Jaskrowa od mostka do ul.
Kosów-nak³adka asfaltowa z poboczem
3. Ul. Kantorowicka rejon ogródków
dzia³kowych Relaksnaprawa nawierzchni t³uczniowej
4. Ul. Mycielskiego nak³adka asfaltowa
5. Ul. Poleg³ych w Krzes³awicach remont ulicy
HHH
Radni wnioskowali do Rady Miasta
Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa
o umieszczenie w Bud¿ecie Miasta
Krakowa na rok 2018 nastêpuj¹cych
zadañ:
1. Wykonanie nak³adki asfaltowej na
ul. Architektów od ul. Kocmyrzowskiej
do pêtli autobusowej
2. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 
od granic Miasta do ul. Bulwarowej
3. Remont ul. ¯onkilowej
4. Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 98
5. Opracowanie i realizacja projektu
odprowadzenia wód opadowych z czêci wschodniej cmentarza Grêba³ów
przy ulicy Darwina
Na XXVI sesji z 28 wrzenia 2017
roku
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wniosku
dotycz¹cego realizacji przebudowy ul.
Nieby³ej. Radni zawnioskowali siê do
Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie o samodzieln¹
decyzjê w sprawie przebudowy ulicy
Nieby³ej przez Spó³kê SALWATOR. W
uzasadnieniu do uchwa³y czytamy : W
rejonie ulicy Nieby³ej trwa inwestycja
pn. Budowa budynków wielorodzinnych. Jednym z warunków realizacji
tej inwestycji by³a przebudowa ulicy
Nieby³ej zgodnie z zawart¹ umow¹
pomiêdzy Zarz¹dem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a

firm¹ SALWATOR Sp. Z o.o. Sp. K.
Rada Dzielnicy XVII nie bra³a udzia³u w poprzednich ustaleniach i podpisywaniu aneksów dotycz¹cych tej inwestycji i nie jest stron¹ odpowiadaj¹c¹ za jej przebieg.
HHH
Radni pozytywnie zaopiniowali 2
wnioski dotycz¹ce ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
obydwa lokale zlokalizowane w os. Na
Wzgórzach. Decyzje podjêto oparciu o
fakt, i¿ do Rady Dzielnicy nie wp³ynê³y negatywne opinie na temat lokatorów. Ponadto opinie zosta³a wydana na
podstawie protoko³ów w wizji przeprowadzonych przez przedstawicieli Rady
Dzielnicy w lokalu.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: zwiêkszenia przepustu odprowadzaj¹cego
wody opadowe pod ul. Lubock¹ do
rowu odwadniaj¹cego przy ul. Burzowej w Krakowie. Radni wnioskowali
siê do Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zaprojektowanie przepustu odprowadzaj¹cego wody opadowe pod ulic¹ Lubock¹ do rowu odwadniaj¹cego przy
ulicy Burzowej jako przekroju ramowego o wymiarach minimum 1500 x
1000 mm.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: przesuniêcia rodków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017.
rodki przesuniêto w sposób nastêpuj¹cy: 10 000 z³otych z zadania Instalacja urz¹dzeñ do street workoutu w
Parku Zielony Jar przesuniêto na zadanie Rewitalizacja placu zabaw w
Parku Wadów.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: przesuniêcia rodków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018.
Srodki przesuniêt w sposób nastêpuj¹cy : 10 000 z³ z zadania Remont dróg
i chodników wg wskazañ Dzielnicy
na zadanie Instalacja urz¹dzeñ do
street workoutu w Parku Zielony Jar.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wniosku
do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady
Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadañ inwestycyjnych planowanych
przez Radê Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie do realizacji w latach
20152018. Radni wnioskowali do
Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania :
Instalacja urz¹dzeñ do street workoutu
w Parku Zielony Jar.
Na XXXVII sesji z 26 padziernika 2017 roku
HHH
Radni pozytywnie zaopiniowali 3
wnioski dotycz¹ce ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
zlokalizowanych w os. Na Wzgórzach,
w os. Na Stoku i na ul. Kantorowic-

kiej. Decyzje podjêto oparciu o fakt, i¿
do Rady Dzielnicy nie wp³ynê³y negatywne opinie na temat lokatorów. Ponadto opinie zosta³a wydana na podstawie protoko³ów w wizji przeprowadzonych przez przedstawicieli Rady Dzielnicy w lokalu.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie
ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym czêci dzia³ek nr 841/107, 841/
106, 33/2 i 841/398 o ³¹cznej powierzchni ok. 0,0310 ha po³o¿onych w
obrêbie 10 jedn. ewid. Nowa Huta
przy ulicy Poniatowskiego stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoci s¹siednich nr 33/1 i 32/3 o ³¹cznej powierzchni 0,0356 ha na rzecz ich w³acicieli.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
1. Opinia merytorycznych wydzia³ów
Gminy czy w przysz³oci na gruncie
bêd¹cym przedmiotem zbycia nie bêdzie prowadzona ¿adna inwestycja
gminna.
2. Zapewnienie niezbêdnego dostêpu
do sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez w/w dzia³ki w³acicielom sieci.
O planowanym zbyciu dzia³ek nale¿y powiadomiæ pisemnie s¹siadów w
celu unikniêcia perturbacji prawnych
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dla zadania budowa elektroenergetycznego przy³¹cza owietlenia ulicznego w os. Na Stoku w Krakowie przedstawiony przez Zak³ad Projektowo-Us³ugowo-Produkcyjny POWER.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia zgody na przed³u¿enie umowy najmu czêci budynku szko³y na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii
komórkowej PTC S.A. Pismo: Szko³y
Podstawowej nr 129 z dnia 09.10.2017
roku. Radni pozytywnie zaopiniowali
przed³u¿enie przedmiotowej umowy.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wniosku
do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady
Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadañ inwestycyjnych planowanych
przez Radê Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie do realizacji w latach
20152018. Radni wnioskowali o
wprowadzenie do WPF i WPI zadania
Rewitalizacja placu zabaw w Parku
Wadów.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: korekty
zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazañ
Dzielnicy w roku 2017. Radni postanowili uzupe³niæ zakres rzeczowy zadania pn. Remont dróg i chodników wg
wskazañ Dzielnicy w roku 2017 o
zadanie: 1.Os.Na Wzgórzach remont
chodnika ko³o bloku nr 35 oraz zrezygnowaæ z zadania pn. ul. Grêba³owska od nr 27 do ul. Geodetów  wymiana uszkodzonych krawê¿ników i
p³ytek W uzasadnieniu do uchwa³y
czytamy : Do Rady Dzielnicy XVII
zg³osi³a siê mieszkanka bloku nr 35 os.

2 lutego 2018 r.
Na Wzgórzach z prob¹ o wykonanie
remontu chodnika ko³o bloku argumentuj¹c to faktem, ¿e Jej m¹¿ jest inwalid¹ nieposiadaj¹cym nóg (korzysta z
wózka inwalidzkiego) oraz choruje na
oczy i podró¿ po nierównym chodniku
powoduje dodatkowe cierpienia. Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII przychyli³a siê do wniosku mieszkanki.
Na XXXVIII sesji 23 listopada
2017 r.
HHH
Radni wnioskowali do Rady Miasta
Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa
o realizacjê przebudowy ulicy Glinik
zgodnie za zapisami w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.
HHH
Radni do Rady Miasta Krakowa i
Prezydenta Miasta Krakowa o budowê
parkingu typu Park & Ride w rejonie
Wzgórz Krzes³awickich przy ulicy
Kocmyrzowskiej w Krakowie.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie realizacji
zadania przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku drogi od ulicy
Darwina do granic miasta Krakowa.
Radni wnioskowali do Rady Miasta
Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa
o realizacjê tego zadania.
Na XXXIX sesji z 14 grudnia 2017
roku:
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: korekty
zadañ Dzielnicy XVII w roku 2018. W
zwi¹zku z prob¹ Dyrekcji M³odzie¿owego Domu Kultury
Fort 49 o zmianê zakresu rzeczowego zadania przyjêtego Uchwa³¹ Rady
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie Nr XXXIV/280/2017 z dnia 27 lipca 2017r.radni postanowili przesun¹æ
rodki finansowe w sposób nastêpuj¹cy:
15 000 z³otych z zadania MDK Fort
49  dofinansowanie zakupu sprzêtu i
pomocy do organizacji zajêæ dla
uczestników w roku 2018 na zadanie
MDK Fort 49  dofinansowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia dla placówki.
HHH
Radni pozytywnie zaopiniowali
wniosek dotycz¹cy ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w os. Na Wzgórzach. Decyzjê podjêto
oparciu o fakt, i¿ do Rady Dzielnicy
nie wp³ynê³y negatywne opinie na temat lokatorów. Ponadto opinie zosta³a
wydana na podstawie protoko³ów w
wizji przeprowadzonych przez przedstawicieli Rady Dzielnicy w lokalu.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dla zadania budowa owietlenia
ulicznego przy ul. £uczanowickiej w
Krakowie.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dla zadania budowa owietlenia
ulicznego przy ul. Lubockiej w Krakowie.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dla zadania budowa owietlenia
ulicznego przy ul. Sybiraków w Krakowie.

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Stanis³aw Madej, zastêpca przewodnicz¹cego  Andrzej Dziedzic, cz³onkowie Zarz¹du  Jan
Kawa, Wies³aw Wojnarski, Stanis³aw Rajski. Dy¿ury cz³onków Zarz¹du: przewodnicz¹cy  czwartek 11.0013.00 po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w biurze dzielnicy, zastêpca przewodnicz¹cego
 poniedzia³ek 14.30- 17.00, cz³onkowie Zarz¹du (odpowiednio w podanej kolejnoci): roda 11.0013.00, pi¹tek 11.0012.00, wtorek 10.0012.00.
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