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INWESTYCJE W BEZPIECZEÑSTWO

Rada Dzielnicy XVII w roku 2020
kontynuuje dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy bezpieczeñstwa na jej terenie.
Powstaj¹ nowe pobocza, modernizowane s¹ przydro¿ne rowy. Przy skromnym bud¿ecie jakim dysponuje Dzielnica, ka¿da z tych decyzji musi byæ, i
jest dobrze przemylana.
Wspominane inwestycje realizowane
s¹ w kolejnoci wed³ug potrzeb z
uwzglêdnieniem realnych mo¿liwoci.
W bie¿¹cym roku Rada Dzielnicy realizuje te zadania przeznaczaj¹c miêdzy innymi rodki w kwocie 50 tys.
z³otych na modernizacjê rowów. W
pierwszej kolejnoci te dzia³ania podejmowane s¹ w miejscach, które systematycznie podczas wiêkszych opadów
deszczu stwarzaj¹ problemy. W 2020
roku zmodernizowano rowy przy ul.
Wêgrzynowickiej, rejon przepustu przy
pêtli autobusowej oraz przy ul. Zakole rejon budynków 23 i 25 (inwestycja widoczna a zdjêciu). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e na terenie Dzielnicy jest wiele miejsc bez wydzielonych
poboczy, które s¹ bardzo niebezpieczne ze wzglêdu na bardzo du¿y ruch
tranzytowy pojazdów z poza Krakowa.
Tak¹ ulica jest ul. Gustawa Morcinka, gdzie za kwotê 50 tys. z³otych
zosta³o zrealizowane 150 metrów pobocza asfaltowego wraz z krawê¿nikami (inwestycja widoczna a zdjêciu) od skrzy¿owania z ul. Kantorowicka do ul. Stary Gociniec.
Rada Dzielnicy XVII, na miarê
skromnych rodków jakie ma w swojej dyspozycji, stara siê rozwi¹zywaæ
pozornie drobne problemy, które jednak s¹ bardzo istotne dla naszych
mieszkañców.

Nowe pobocze ul. Gustawa Morcinka.

Radni uchwalili
W obecnej, VIII kadencji, odby³o siê
19 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 XVIII sesji (dokoñczenie):
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa na
rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa ul. Irzykowskiego w
Krakowie.
Radni wnioskowali do Prezydenta
Miasta Krakowa o wprowadzenie do
bud¿etu Miasta Krakowa na rok 2021
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Irzykowskiego w Krakowie
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Do Rady Dzielnicy XVII wp³ywaj¹

nieustanne interwencje mieszkañców w
sprawie poprawy nawierzchni ulicy
Irzykowskiego która nie posiada odwodnienia i nawierzchni bitumicznej,
co powoduje, ¿e w czasie dni deszczowych mieszkañcy borykaj¹ siê z b³otem
i ka³u¿ami, a w porze letniej z kurzem.
Szerokoæ dzia³ki gminnej ul. Irzykowskiego wynosi 1,8  2,2 m. Rada Dzielnicy XVII wnioskuje o rozwi¹zanie
problemu mieszkañców ul. Irzykowskiego poprzez jej kompleksow¹ przebudowê, której koszt znacznie przekracza mo¿liwoci finansowe Rady Dzielnicy XVII.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa na
rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa ul. Kamberskiego w
Krakowie.
Radni wnioskowali do Prezydenta
Miasta Krakowa o wprowadzenie do
bud¿etu Miasta Krakowa na rok 2021
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Kamberskiego w Krakowie.

Zmodernizowany rów przy ul. Zakole.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Mieszkañcy ul. Kamberskiego wnioskuj¹ do Rady Dzielnicy XVII o przebudowê ulicy Kamberskiego, która nie
posiada odwodnienia i nawierzchni bitumicznej. Wnioskowane zadanie inwestycyjne przekracza mo¿liwoci finansowe Rady Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzes³awickie w Krakowie.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa na
rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa ul. Luborzyckiej w
Krakowie.
Radni wnioskowali siê do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie
do bud¿etu Miasta Krakowa na rok
2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa ul. Luborzyckiej w Krakowie.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Ulica Luborzycka na ca³ej d³ugoci
nie posiada kanalizacji opadowej burzowej, chodnika jak równie¿ uregulowanego stanu prawnego dzia³ek, które
znajduj¹ siê w wielu fragmentach przebiegu pobocza na tej ulicy. Ponadto ul.
Luborzycka odprowadza wody opadowe z ulic Kamberskiego, Korohody,
Cyprysów, Freegego oraz Kocmy-

rzowskiej. Koszt wnioskowanej przebudowy ul. Luborzyckiej przekracza
mo¿liwoci finansowe Rady Dzielnicy
XVII Wzgórza Krzes³awickie.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek o przesuniêcie progów zwalniaj¹cych wyspowych znajduj¹cych siê w
okolicy posesji nr 4 i nr 6 na ul. Wadowskiej w Krakowie w rejon dzia³ki
nr 61 obrêb 17 Nowa Huta w linii rozgraniczenia dzia³ek przy ul. Wadowskiej w Krakowie.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Wydzia³ Miejskiego In¿yniera Ruchu
w Krakowie zwróci³ siê do Rady Dzielnicy XVII z prob¹ o opiniê w sprawie
przesuniêcia progów wyspowych znajduj¹cych siê przy posesji nr 4 i nr 6 na
ul. Wadowskiej. Rada Dzielnicy XVII
przychyli³a siê do proby mieszkañców,
o przesuniecie ww progów, wskazuj¹c
now¹ lokalizacjê ich monta¿u na wjazdowym odcinku ulicy Wadowskiej od
strony osiedla Lubocza. Objêcie pierwszych zabudowañ osiedla Wadów stref¹ chronion¹ przez progi wyspowe spowoduje faktyczne ograniczenie prêdkoci przez kieruj¹cych pojazdami na terenie tego fragmentu osiedla Wadów w
Krakowie.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do VII edycji Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Krakowa

HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie; wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa na
rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn.Przebudowa siêgacza ul. Gustawa
Morcinka na dzia³ce nr 3/10 obr. 4
Nowa Huta w Krakowie.
Radni wnioskowali do Prezydenta
Miasta Krakowa o Wprowadzenie do
bud¿etu Miasta Krakowa na rok 2021
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. Przebudowa siêgacza ul. Gustawa Morcinka na dzia³ce nr
3/10 obr. 4 Nowa Huta w Krakowie.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy:
Interwencje mieszkañców siêgacza ul.
G. Morcinka na dzia³ce nr 3/10 obr. 4
Nowa Huta s¹ wyrazem determinacji i
starañ o poprawê warunków przejazdu
samochodów oraz komunikacji pieszej.
Dorane naprawy nie przynosz¹ oczekiwanej poprawy. Inwestycja przebudowy drogi wymaga regulacji stanu prawnego w³asnoci gruntów, zaprojektowania odprowadzenia wody z tej drogi,
aby nie zalewa³a ona posesji po³o¿onych po ni¿szej stronie ulicy. Koszt
wnioskowanej przebudowy przekracza
mo¿liwoci finansowe Rady Dzielnicy
XVII Wzgórza Krzes³awickie.
(dokoñczenie w nastêpnym wydaniu
Magazynu Informacyjnego)

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 Czy¿, Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik.
Dy¿ury cz³onków Zarz¹du w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹ zosta³y zawieszone. Dy¿ury pe³ni jedynie przewodnicz¹cy Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzialek, w godz. od 14.00 do 15.00
(po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Biura Rady Dzielnicy XVII).
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