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RADNI UCHWALILI
W obecnej, VIII kadencji, odby³o
siê 16 posiedzeñ Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie. Zachêcamy do zapoznania siê
z podjêtymi podczas kolejnych sesji
uchwa³ami. Jednoczenie informujemy, ¿e w kolejnych numerach Magazynu informacyjnego Rady Dzielnicy
XVII na ³amach G³osu TN publikowaæ bêdziemy sukcesywnie wszystkie podejmowane uchwa³y.
Na XI sesji:
Podjêto uchwa³ê w sprawie: ustalenia
zakresu rzeczowego zadania pn. Dobudowa owietlenia wg wskazañ Dzielnicy w roku 2020.
Ustalono zakres rzeczowy zadania
przyjêtego Uchwa³¹ nr X/93/2019 Rady
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie
z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C:
Roboty budowlane w zakresie dróg wewnêtrznych oraz dróg gminnych klasy
dojazdowej, nazwa zadania Dobudowa
owietlenia wg wskazañ Dzielnicy w
roku 2020 w sposób nastêpuj¹cy:
1. ul. Kantorowicka  owietlenie boiska zaprojektowanie i dobudowa s³upa
z 2 sztukami opraw typu LED
2. ul. Kantorowicka  dowieszenie 1
sztuki oprawy LED 3. ul. Luborzycka 
dowieszenie 1 sztuki oprawy LED 4. ul.
Mycielskiego  wymiana istniej¹cego
wysiêgnika i oprawy typu LED
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: ustalenia
zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazañ
Dzielnicy w roku 2020.
Ustalono zakres rzeczowy zadania
przyjêtego Uchwa³¹ nr X/93/2019 Rady
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie
z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C:
Roboty budowlane w zakresie dróg
wewnêtrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej, nazwa zadania Remont
dróg i chodników wed³ug wskazañ
Dzielnicy w roku 2020 w sposób nastêpuj¹cy:
1. ul. Architektów  remont nak³adki
asfaltowej, na odcinku od pêtli autobusowej do wjazdu do spó³dzielni mieszkaniowej
2. ul. Nad Baranówk¹  wykonanie
nak³adki asfaltowej
3. ul. Gustawa Morcinka  remont
pobocza z krawê¿nikami i poboczem
asfaltowym, na odcinku od ul. Kantorowickiej do ul. Stary Gociniec
4. ul. Kownackiej / ul. Petofiego 
remont schodów ³¹cz¹cych ulice
5. ul. Styczna  remont chodnika od nr
3 do nr 9a
6. ul. Ks. Hyca  wykonanie nak³adki
asfaltowej
7. ul. Bystronia / siêgacz od nr 5a do
nr 7  remont nak³adki asfaltowej
HHH
Radni negatywnie zaopiniowali wniosek dotycz¹ce ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego
mieszcz¹cego siê przy ul. Kantorowickiej. Do Rady Dzielnicy XVII dociera³y informacje od mieszkañców odnonie
problemów ze zwierzêtami pod wskazanym adresem oraz o niezgodnoci zachowania wspó³¿ycia spo³ecznego najemcy. Ponadto negatywna opinia zosta³a wydana na podstawie pisma Zarz¹du
Budynków Komunalnych EM.B5-441201/12 z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz
informacji od najemcy, ¿e ju¿ nie mieszka w ww. lokalu.

Na XII sesji:
Podjêto uchwa³ê w sprawie korekty
na zadaniach Dzielnicy XVII w roku
2019. Zmieniono realizatora oraz dziedzinê dzia³ania. Kwotê 10 800 z³ przesuniêto z zadania wykupienie kolumny w prasie lokalnej na dzielnicowy
program wspierania dzia³alnoci miejskich szkó³ i placówek owiatowych,
kultury, sportu, pomocy spo³ecznej
i zdrowia.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: ustalenia
kolejnego zakresu rzeczowego zadania
pn. Remont dróg i chodników wg
wskazañ Dzielnicy w roku 2019. Radni wskazali kolejny zakres rzeczowy
zadania pn. Remont dróg i chodników
wed³ug wskazañ Dzielnicy w roku
2019 w sposób nastêpuj¹cy:
1. Remont schodów Kownackiej/
Petöfiego
2. Ul. Wêgrzynowicka  remont
cz¹stkowy chodnika (w rejonie przepustów korytkowych przecinaj¹cych prostopadle chodnik)
3. Ul. Morwowa  remont cz¹stkowy
nak³adki asfaltowej.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: zadañ w
ramach programu Nowa Huta dzi!
w roku 2019. Uzupe³niono listê zadañ
do realizacji w ramach programu
Nowa Huta dzi! w roku 2019 o nastêpuj¹ce zadanie:
1. Remont chodnika ul. Styczna.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek dotycz¹cy ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego
wymienionego w pimie ML-07.7123.
674.2019.AT przy ul. Glinik. Opinia
wydana zosta³a na podstawie wizji
przeprowadzonej przez przedstawicieli
Rady Dzielnicy XVII w przedmiotowym lokalu.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek dotycz¹cy ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego
wymienionego w pimie ML-07.7123.
692.2019.AT przy ul. Kantorowickiej.
Opinia wydana zosta³a na podstawie
wizji przeprowadzonej przez przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w przedmiotowym lokalu.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: rekonstrukcji kapliczki przy ulicy £uczanowickiej w Krakowie. Radni wnioskowali do Zarz¹du Dróg Miasta Krakowa
oraz do Miejskiego Konserwatora Zabytków o rekonstrukcjê kapliczki przy
ul. £uczanowickiej w Krakowie na
dzia³ce nr 206/5 lub nr 206/2 obr.14
jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa w
roku 2020 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. Remont kapitalny infrastruktury owietlenia osiedlowego na terenie osiedli Na Stoku i
Na Wzgórzach.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa
w roku 2020, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania pn. Wymiana
opraw owietlenia parkowego

na typ LED w Parku Zielony
Jar im. ,,Wandy.
HHH
Radni wnioskowali do Wydzia³u
Skarbu Miasta Krakowa o zatrzymanie
procedury prowadz¹cej do zbycia w
trybie przetargu dzia³ki nr 320/2 obrêb
11 Nowa Huta w Krakowie i pozostawienie jej w zasobie i dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Dzia³ka nr 320/2 obrêb 11 Nowa
Huta w Krakowie jest po³o¿ona w obszarze opracowanej w roku 2018 dla
ZIKiT w Krakowie koncepcji zadania
pn. ,,Odwodnienie terenów osiedli Grêba³ów, Lubocza, £uczanowice, Kantorowice, w której to zaplanowano na
niej zlokalizowanie zbiornika retencyjnego, Pozostawienie dzia³ki nr 320/2
obrêb 11 Nowa Huta w zasobie Gminy Miejskiej przyczyni siê do ograniczenia kosztów realizacji zadania odwodnienia ul. Luborzyckiej i ul. Folwarcznej szczegó³owo opisanego w
opracowanej koncepcji odwodnienia.
Ponadto Rada Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie 30 maja 2019 r. podjê³a
Uchwa³ê Nr VII/84/2019 r. w której
zawnioskowa³a do Prezydenta Miasta
Krakowa o przebudowê drogi ul. Folwarcznej, która doprowadzi do systemowego rozwi¹zania odprowadzenia
wód opadowych z tego rejonu miasta
Krakowa z mo¿liwoci¹ budowy zbiornika ma³ej retencji na dzia³ce gminnej
nr 320/2 obrêb 11 Nowa Huta.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: remontów alejek i chodników znajduj¹cych
siê na terenach zielonych w Dzielnicy
XVII bêd¹cych w zarz¹dzie Zarz¹du
Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Radni wnioskowali do Zarz¹du Zieleni Miejskiej w Krakowie o remont alejek i chodników znajduj¹cych siê na terenach zielonych bêd¹cych w zarz¹dzie
Zarz¹du Zieleni Miejskiej w nastêpuj¹cych lokalizacjach na terenie Dzielnicy
XVII:
1. Os. Na Stoku 10  remont cz¹stkowy chodnika
2. Os. Na Stoku 27  remont cz¹stkowy chodnika
3. Os. Na Wzgórzach 2  remont alejek asfaltowych w kierunku ul. Poleg³ych w Krzes³awicach
4. Os. Na Wzgórzach 3  remont
cz¹stkowy chodnika
5. Os. Na Wzgórzach 4  remont
cz¹stkowy chodnika
6. Os. Na Wzgórzach 6  remont
cz¹stkowy chodnika
7. Os. Na Wzgórzach 7  remont
chodnika
8. Os. Na Wzgórzach 12  przebudowa chodnika  rejon przedszkola
9. Os. Na Wzgórzach 13  remont
ci¹gu pieszego od ul. Architektów w
kierunku budynku nr 13
10. Os. Na Wzgórzach 15a/15  remont chodnika
11. Os. Na Wzgórzach 16  remont
cz¹stkowy chodnika
12. Os. Na Wzgórzach 28/29  remont chodnika
13. Os. Na Wzgórzach 36  remont
chodnika oraz ci¹g pieszy pomiêdzy
budynkami 37 a 38
14. Os. Na Wzgórzach 38  rozbiórka chodnika oraz wykonanie zieleñca
15. Os. Na Wzgórzach 43/44  remont chodnika.

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Andrzej Dziedzic, zastêpca przewodnicz¹cego  Leszek Zaleñski, cz³onkowie Zarz¹du
 Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik. Dy¿ury cz³onków Zarz¹du: Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 14.00 16.00 po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania
w sekretariacie biura Rady Dzielnicy XVII, Leszek Zaleñski  I oraz III wtorek miesi¹ca w godz. 17.3019.00, Wies³aw Wojnarski I oraz III pi¹tek miesi¹ca 11.0012.00, Jerzy Wójcik  I oraz III czwartek miesi¹ca
11.00 13.00.
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