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Pierwszy rok (2019) w dzia³alnoci VIII Kadencji
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie za nami
Rok 2019 za nami, nast¹pi³ czas na
podsumowanie pracy VIII Kadencji
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie w Krakowie. W swojej dzia³alnoci statutowej Rada Dzielnicy,
jako organ pomocniczy Rady Miasta
Krakowa mia³a do swojej dyspozycji w
roku 2019 rodki finansowe przeznaczone z bud¿etu Miasta Krakowa w
wysokoci 2 101 526 z³. Jest to kwota,
która od roku 2015 pozostaje na tym
samym poziomie finansowania z bud¿etu Miasta Krakowa dla Dzielnicy
XVII, w wysokoci oko³o 2,1 miliona
z³otych na ka¿dy rok bud¿etowy ( tj.
rok 2015, 2016, 2017, 2018 ). Dlatego
w ramach tych rodków Rada Dzielnicy XVII w roku 2019 skoncentrowa³a
siê na ma³ych remontach infrastruktury drogowej oraz naprawach chodników na terenie naszej dzielnicy przeznaczaj¹c na ten cel kwotê 1 136 547
z³otych. Z tej kwoty wyremontowano
nastêpuj¹ce fragmenty ulic i chodników
na terenie naszej dzielnicy:
1. os. Na Wzgórzach 29  remont
parkingu ko³o budynku
2. ul. Zagociniec  remont chodnika przy Przedszkolu Nr 63
3. os. Na Stoku 46 oraz 23  remont miejsc parkingowych
4. ul. Lubocka  remont pobocza
przy przystanku autobusowym w kierunku Wadów
5. ul. Jagie³³y / ul. Samozwaniec 
remont fragmentu chodnika
6. ul. Grêba³owska  remont nak³adki asfaltowej od nr 51 do nr 65a
7. ul. Urbanistów  remont ulicy
wraz z miejscami parkingowymi
8. ul. Kantorowicka 52  remont
krawê¿ników przy ulicy
9. ul. Or³owskiego  remont nak³adki asfaltowej od nr 1 do nr 23
10. ul. Za Ogrodem  remont nak³adki asfaltowej od nr 4 do nr 31
11. ul. Petöfiego  remont nak³adki
asfaltowej za ogrodzeniem MPWiK
12. ul. Darwina  remont nak³adki asfaltowej od nr 51b do nr 100
13. ul. Kownackiej / ul. Petöfiego 
remont schodów
14. ul. Wêgrzynowicka  remont
cz¹stkowy chodnika i przepustów korytkowych
15. ul. Morwowa  remont cz¹stkowy
nak³adki asfaltowej
Pozosta³e rodki finansowe w dyspozycji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie w roku 2019 zosta³y
przeznaczone na realizacjê dzielnicowych programów wspierania osób niepe³nosprawnych w kwocie 105 076
z³otych . Reszta rodków w wysokoci
859 903 z³otych zosta³a przeznaczona
na remonty placówek owiatowych,
przedszkoli, szkó³ podstawowych i klubów sportowych bêd¹cych w zasobie
Gminy Miejskiej Kraków na terenie
Dzielnicy XVII, jak równie¿ na dzia³al-

noæ programow¹ domów kultury:
Orodka Kultury Kraków Nowa Huta
 Klub Dukat ul. Styczna 1, Klub

Aneks ul. Mycielskiego 11, Klub Krzes³awice ul. Wañkowicza 17 oraz M³odzie¿owego Domu Kultury Fort 49

Krzes³awice os. Na Stoku 27b w Krakowie. Orodki te organizowa³y zajêcia dydaktyczne i programowe dla
dzieci, m³odzie¿y oraz mieszkañców
naszej dzielnicy roku 2019.
Sumuj¹c te dane rodki w dyspozycji
Dzielnicy pozwalaj¹ jedynie na realizacjê ma³ych zadañ i rozwi¹zywanie
drobnych problemów naszych mieszkañców. Dlatego zadania rozwoju miejskiej infrastruktury oraz kompleksowej
przebudowy dróg, s¹ mo¿liwe jedynie
w ramach g³ównego Bud¿etu Miasta
Krakowa, czego przyk³adem s¹ rodki
jakie nale¿y przeznaczyæ na przebudowê 1/3 odcinka ul. Glinik ( od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia ) za kwotê
oko³o 7,5 miliona z³otych. Przyk³adem
s¹ równie¿ szacunkowe koszty kompleksowej przebudowy fragmentu ul.
Stary Gociniec oko³o 10,5 miliona

z³otych. Z przytoczonych kwot wyranie widaæ jak du¿e s¹ to kwoty w stosunku do rocznego bud¿etu finansowego Dzielnicy XVII oscyluj¹cego na wysokoci oko³o 2,1 miliona z³otych.
Mam nadziejê, ¿e przedstawione powy¿ej informacje przybli¿¹ Pañstwu,
Mieszkañcom Naszej Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzes³awickie w Krakowie
dzia³ania jakie Zarz¹d i Rada Dzielnicy XVII podejmuj¹, aby rozwi¹zywaæ
te najbli¿sze Pañstwu problemy w bezporednim otoczeniu miejsca zamieszkania, na miarê dostêpnych mo¿liwoci
finansowych w dyspozycji Rady Dzielnicy XVII w Krakowie.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du i Rady
Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzes³awickie
Andrzej Dziedzic

Ulica Grêba³owska przed napraw¹.

Schody (ul. Kownackiej, ul. Petöfiego) przed napraw¹.

Ulica Grêba³owska po remoncie.

Schody (ul. Kownackiej, ul. Petöfiego) po remoncie.

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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