
 

UCHWAŁA Nr XI/176/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 24 października 2011

w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012. 

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do 
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.),  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
uchwala, co następuje:

§ 1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w projekcie budżetu na rok 

2012 zadania pn. Budowa strażnicy OSP w os. Kościelniki w zakresie przygotowania projektu 
wraz z realizacją i rozpisanie w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Budynek w którym  znajduje się obecna remiza jest własnością Gminy Kraków i został wybudowany w latach 50 
ubiegłego wieku ze środków społecznych oraz składek i darowizn mieszkańców. Od 1959 roku do chwili obecnej  
powstała w 1880 r. OSP w Kościelnikach zajmuje znajdujące się w nim pomieszczenia remizy. 
Obecna remiza to część budynku, składającą się z jednego garażu i wydzielonej z niego części socjalnej, będącej  
jednocześnie magazynem sprzętu pożarniczego, odzieży specjalistycznej i umundurowania strażackiego itp. 
Jednostka skupia  42  przeszkolonych członków oraz 21 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewczęta i  
chłopcy . 
Dwa uprzywilejowane pojazdy bojowe znajdują się w dwóch  garażach oddalonych od siebie ok. 300 m. co utrudnia  
wyjazd do akcji ratowniczo – gaśniczych. 
W roku 2010 ta przodująca jednostka wyjeżdżała do różnych zdarzeń 140 razy głównie były to pożary, długotrwałe 
akcje powodziowe, miejscowe zagrożenia pozostałe to ze względu na bliską lokalizację ruchliwych ulic Igołomska i  
Brzeska wyjazdy do zdarzeń drogowych. 
W 2002 roku uchwałą Walnego Zebrania podjęła starania o przystąpieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo –  
Gaśniczego (KSR-G).
Od roku 2006 podjęła działania o pozyskanie działki nr 357, obr. 23 Nowa Huta znajdującej się przy ulicy Pysocice  
o powierzchni 31a  umożliwiającej rozpoczęcie budowy remizy zgodnej ze standardami KSR-G – czyli budynku  
posiadającego minimum dwa stanowiska garażowe i zaplecze magazynowo - szkoleniowe. Po uchwaleniu w roku 
2008  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  osiedla  Kościelniki  straż  uzyskała  prawo  do 
użytkowania nieruchomości na mocy aktu notarialnego nr 3783/2009 z przeznaczeniem na budowę takiego obiektu.
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