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Rada w pracy
Rada Dzielnicy III podjęła następujące
decyzje finansowe:
1. Dokonała korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III na 2017 r.:
a) zmieniła zakres rzeczowy zadania
„Budowa Bulwarów Białuchy na terenie
Dzielnicy III” na „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III – opracowanie
dokumentacji podziałów geodezyjnych – 48
585 zł” oraz „Budowa Bulwarów Białuchy
na terenie Dzielnicy III – opracowanie koncepcji projektowej – 21 415 zł”;
b) przeniosła środki:
- 14 580 zł z zadania „Budowa siłowni zewnętrznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – SOSW pn. Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” i 18
020 zł z zadania „Termomodernizacja budynku KS Prądniczanka – ul. Majora 12” na
zadanie „.Budowa skweru sportowego przy
ul. Chałupnika – dokumentacja, rozpoczęcie
realizacji robót budowlanych”,
- 2 000 zł z zadania „Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II”
na zadanie „Remonty” w ramach budowy,
modernizacji i prac remontowych miejskiej
infrastruktury drogowej.
2. Dokonała korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III na 2018 r.:
a) zmniejszyła wysokość środków na zadaniu „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III” ze 150 000 zł do 90 000 zł;
b) postanowiła o wskazaniu do realizacji
nowych zadań:
- „Opracowanie koncepcji odwodnienia rejonu ulic Jasnorzewskiej, Woronicza,
Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej
i Ostroroga – 25 000 zł”,
- „Biblioteka Kraków – remont pomieszczeń filii nr 14 – 10 000 zł”,
- „Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 – remont holu i korytarzy – 5 000 zł”,
- „SP nr 114 – uruchomienie oświetlenia
boisk sportowych – 20 000 zł”;
c) zmieniła realizatora zadania „.SP nr
114 – animator” na ZEO.
Rada Dzielnicy III zaopiniowała pozytywnie:

1. Projekt zieleni dla zadania „Rozbudowa ul. Łepkowskiego” opracowane przez
Biuro Projektów DROPROJEKT.
2. Wydzierżawienie części działki nr 3/12
obr. 4 Śródmieście przy ul. Dobrego Pasterza
na potrzeby Studia Medycyny Estetycznej
VESUNA z przeznaczeniem na urządzenie
sześciu miejsc postojowych dla jej klientów
pod warunkiem wpisania do umowy dzierżawy zakazu montażu jakichkolwiek urządzeń
ograniczających dostęp do utworzonych
miejsc parkingowych wraz z wnioskiem, aby
w treści umowy dzierżawy zostały zawarte
wszelkie ograniczenia, o których mowa w pismach, które otrzymał w ramach konsultacji
Wydział Skarbu UMK oraz zaznaczeniem
w niej, że urządzone miejsca postojowe po
godzinach pracy Studia będą nieodpłatnie
udostępnione mieszkańcom bloku przy ul.
Dobrego Pasterza 118C.
Rada Dzielnicy III zawnioskowała w następujących sprawach:
1. Do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie korekt do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do zadań planowanych
przez Radę Dzielnicy III do realizacji w latach 2017-2020:
a) w zadaniu „Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika” rozszerzono fazę
realizacji inwestycji w 2017 r. o rozpoczęcie
realizacji robót budowlanych i zwiększono
kwotę z 25 000 zł na 57 600 zł;
b) wprowadzono korektę zadania pn.:
„Budowa Bulwarów Białuchy na terenie
Dzielnicy III”:
- 2017 r – opracowanie dokumentacji
podziałów geodezyjnych – 48 585 zł,
- 2017 r. – opracowanie koncepcji projektowej – 21 415 zł,
- 2018 r. – rozpoczęcie opracowania
projektu budowlano-wykonawczego –
90 000 zł,
- 2019 r. – zakończenie opracowania
projektu budowlano-wykonawczego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę –
60 000 zł,
- 2019 r. realizacja inwestycji–500 000 zł,
- 2020 r. realizacja inwestycji–600 000 zł.

2. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o usunięcie znaku zakazu B-36 na ul.
Ugorek usytuowanego po jej lewej strony
jadąc od strony ul. Meissnera w kierunku
ul. Ułanów, co pozwoli na pozyskanie kilku
miejsc postojowych.
3. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o postawienie na wjeździe w ul. Olsztyńską od strony ul. Czereśniowej znaku
ograniczenia prędkości do 30 km/h i wykonanie dodatkowego oznakowania informującego o obowiązującym ograniczeniu prędkości do 30 km/h w strefie ul. Olsztyńskiej/
Bosaków/Gdańskiej, zamontowanie czterech progów zwalniających na ul. Bosaków/
Gdańskiej oraz wprowadzenie dodatkowego oznakowania poziomego informującego
o obowiązującej strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h na początku ul. Gdańskiej
od strony ul. Bosaków.
4. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o podjęcie działań w celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.
Stanisława ze Skalbmierza poprzez wyznaczenie przejść na pieszych na skrzyżowaniach tej ulicy z ul. Bohaterów Wietnamu
oraz ulic Sokołowskiego i Wieniawskiego,
oznakowanych znakami pionowymi oraz
poziomymi, a także likwidację oznakowanego przejścia dla pieszych obok wjazdu na
teren ALMY.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Pełne brzmienie uchwał wraz z uzasadnieniami oraz najnowsze uchwały podjęte już po zamknięciu tego numeru „Biuletynu” znajdziecie Państwo na stronie
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony:
www.dzielnica3.krakow.pl oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl.

Seniorzy przy Sudolskiej
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie Dom Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a (w skrócie MDDPS) jest ośrodkiem
wsparcia dla seniorów, czyli środowiskową
formą pomocy służącą utrzymaniu osoby
w jej naturalnym środowisku.
Zadaniem MDDPS w Krakowie jest zorganizowanie czasu wolnego seniorom, zapewnienie opieki i pomocy w sposób pozwalających na
samodzielne funkcjonowanie oraz aktywizacja
poprzez edukację. W naszym Domu proponuje-

my seniorom spotkania z rówieśnikami, wspólne uczestniczenie w prelekcjach, koncertach,
zabawach i wyjazdach integracyjnych. Seniorzy
mogą rozwijać swoje zainteresowania w terapii
zajęciowej (robótki ręczne), warsztatach plastycznych, zajęciach z muzykoterapii (zespół
wokalno-recytatorski), tańcach grupowych oraz
ćwiczyć pamięć podczas treningów pamięci
i gier towarzyskich. Mogą również skorzystać
z rehabilitacji ogólnousprawniającej indywidualnej i grupowej oraz zjeść ciepły posiłek.
10

Uczestnik kierowany jest do MDDPS
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie na podstawie decyzji administracyjnych. Wydanie decyzji poprzedzone
jest zapoznaniem się z sytuacją danej osoby, jego rodziny i otoczenia – między innymi
przez wywiad środowiskowy. Zapraszamy na
zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.
8–16.
Pracownicy MDDPS nr 4

