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Rada w pracy
Podczas ostatnich dwóch sesji Rada
Dzielnicy III podjęła 9 uchwał.
Rada Dzielnicy III podjęła następujące
decyzje finansowe:
1. Rozdysponowała dodatkowe środki
w kwocie 167 452 zł wydzielone do dyspozycji Dzielnicy III na następujące zadania do
realizacji w 2017 r.:
a) Szkoła Podstawowa nr 64 - remont
bramy wewnętrznej i inne roboty remontowe - 9 050 zł,
b) Przedszkole nr 178 - doposażenie placu zabaw - 40 000 zł,
c) Remonty miejskiej infrastruktury drogowej - 100 000 zł,
d) Integracyjny Klub Kultury Olsza - zakupy - 6 000 zł,
e) Ul. Mieszka I - remont chodnika na
odcinku od ul. Ptasiej do ul. Dobrej z przystosowaniem zejść i dojść dla osób niepełnosprawnych - 8 402 zł,
f) Klub Muzyki Współczesnej Malwa organizacja imprez muzycznych - 2 000 zł,
g) MDK, al. 29 Listopada 102 - promocja
Rakowic - 2 000 zł.
2. Dokonała korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III na 2017 r.:
b) zmieniła zakres rzeczowy zadań:
- „SP nr 64 - remont placu zabaw (wymiana podłoża, montaż urządzeń) i inne roboty remontowe” na „SP nr 64 - wymiana
oświetlenia w budynku szkoły i inne roboty
remontowe”,
- „Przedszkole nr 178 - remont parkietu w salach i inne roboty remontowe” na
„Przedszkole nr 178 - remont ogrodzenia
z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz
inne roboty remontowe”,
- „Przedszkole nr 178 - doposażenie placu zabaw” na „Przedszkole nr 178 - dofinansowanie ogrodzenia ogrodu przedszkolnego
od strony ul. Sudolskiej”;
c) przeniosła na pozycję „h” ujęte w remontach zadanie „Ul. Mieszka I - remont
chodnika na odcinku od ul. Ptasiej po lewej
stronie (numery nieparzyste)”;
d) anulowała zadania:
- „Remont schodów ul. Żytnia/al. 29 Listopada”,
- „Remont chodnika przy ul. Ułanów od
jednostki wojskowej”.

Rada Dzielnicy III podjęła następujące
decyzje organizacyjne:
1. Przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 r.
Rada Dzielnicy III zawnioskowała w następujących sprawach:
1. Do Prezydenta Miasta Krakowa
oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu o likwidację znaku B-36 przy ul.
Majora na wysokości budynku nr 1, odnoszącego się także do budynków nr 3 i 5 na
tej ulicy, oraz o wyznaczenie na ul. Majora,
na odcinku obowiązywania (zlikwidowanego) znaku B-36, miejsc postojowych poprzez namalowanie na jezdni oraz chodniku
linii poziomych, pozwalających parkować
dwoma kołami na jezdni oraz dwoma kołami
na chodniku.
Uchwała jest odpowiedzią na wniosek SM
„Prądnik Czerwony” podpisany przez mieszkańców. Ul. Majora jest ulica jednokierunkową
o szerokości jezdni 6 mb. i posiada jednostronny chodnik o szerokości 3 mb. zlokalizowany
po lewej str. jezdni (jadąc od ul. Dobrego Pasterza) oraz ma wyznaczone prostopadłe zatoki parkingowe po prawej str. jezdni. Budynki
mieszkalne Majora nr 1, 3 i 5, przy których proponuje się likwidację zakazu zatrzymywania
oraz postoju, są budynkami wielorodzinnymi
o wysokości 11 kondygnacji, w których sumarycznie zamieszkuje 198 rodzin. Likwidacja znaku B-36 i dopuszczenie zatrzymywania oraz postoju pojazdów częściowo
na jezdni i chodniku z zachowaniem 1,5 mb.
szerokości przejścia dla pieszych nie spowoduje pogorszenia warunków ruchu dla pieszych
oraz kierowców, a umożliwi zwiększenie ilości
miejsc postojowych w tym rejonie. Nie będzie
także skutkować ograniczeniem przejazdu autobusów komunikacji miejskiej, służb technicznych, Straży Pożarnej, czy służb komunalnych
2. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zamontowanie na chodniku ul. Seniorów Lotnictwa, na odcinku od ul. Ułanów do stacji trafo, słupków blokujących
o symbolu U-12c, które należy zamontować
na chodniku po lewej stronie ul. Seniorów
Lotnictwa patrząc od strony ul. Ułanów.

Rada Dzielnicy III zaopiniowała pozytywnie:
1. Zamierzenie zbycia na rzecz osoby
fizycznej części działki gminnej oznaczonej
jako działka nr 891A o pow. ok. 0,0100 ha,
położonej w obr. 22 jedn. ewid. Śródmieście, jako uzupełnienie działki nr 480/3
o pow. 0,0544 ha.

Montaż słupków blokujących na chodniku ul. Seniorów Lotnictwa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych udających się do szkoły, przychodni lekarskiej,
jak i mieszkańcom bloków usytuowanych
przy tej ulicy. Dzisiaj, mimo znaku B-36 zakazu zatrzymywania i postoju, często chodnik zajęty jest przez parkujące nas nim pojazdy, a piesi (w tym także matki z dziećmi
w wózkach) muszą poruszać się po jezdni.

2. Przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu socjalnego objętej
wnioskiem nr ML-02.7123.99.2017.AJ, będącego własnością Gminy Miejskiej Kraków.

3. Do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta
Miasta Krakowa o uhonorowanie królowej
Rychezy i księżnej Marii Dobroniegi za ich
zasługi dla odbudowy Polski oraz rozwoju
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Krakowa nazywając ich imionami dwie ulice
w Krakowie.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji
Promocji, Informacji i Łączności
z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Dla bezpieczeństwa
seniorów
24 marca 2017 roku w Integracyjnym
Klubie Kultury Olsza mieszczącym się przy
ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 komendant
Komisariatu Policji III w Krakowie przeprowadził debatę społeczną pt. „Zagrożenia dla
osób starszych oraz omówienie wykroczeń
szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa”.
Podczas spotkania omówiono poszczególne tematy: kategorie przestępstw najbardziej dotkliwych dla mieszkańców, oszustwa
na „wnuczka”, skimming - nielegalne skopiowanie zawartości paska magnetycznego
karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza
w celu wytworzenia kopii i wykonywania
nieuprawnionych płatności za towary oraz
usługi lub wypłat z bankomatów, graffiti,
wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, a także przemoc w rodzinie.
Ponadto uczestników debaty zapoznano
z programem „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacją „Moja Komenda” oraz Krajową Mapą
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
st. asp. Karolina Molik
Specjalista Zespołu ds. Organizacji Służby
Wydziału Prewencji Komisariatu Policji III
w Krakowie
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