
UCHWAŁA Nr V/97/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 16 maja 2011
                                                                                                                               

w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 
2011 roku. 

Na podstawie § 5 ust. 5 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

W ramach zadania priorytetowego pn. /Wniosek nr 1/ Wykonanie koncepcji, projektów, budowa 
i  remonty  parkingów  oraz  remonty  chodników  wg  wskazań  Dzielnicy  –  kwota  30.000  zł 
realizowane będzie zadanie: os. Teatralne bl 11 – remont chodnika. 

     § 2

Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie:
1. Wniosek nr 1a

            Wykonanie koncepcji, projektów, budowa i remonty parkingów oraz remonty
            chodników wg wskazań Dzielnicy o kwotę 70.000 zł 
(na zadaniu pozostaje kwota 420.000 zł),

a kwotę 70.000 zł przeznacza się na nowe zadanie 
1. Wniosek nr 1b 

Remont i uzupełnienie oświetlenia na terenie Dzielnicy wg wskazań
i wykonanej dokumentacji.                                                                                            

§ 3

Ustala  się  listę  rankingową  zadań  w  ramach  zadania  priorytetowego  pn.  /Wniosek  nr  1a/ 
Wykonanie  koncepcji,  projektów, budowa i  remonty parkingów oraz remonty chodników wg 
wskazań Dzielnicy:
Kwota - 420 000 zł

L.p. Lokalizacja Zakres

1 os. Kolorowe k/2
Remont chodnika od bloku nr 2 w kierunku ul. 
Wiśniowy Sad 



2 os. Górali k/10
Aktualizacja inwentaryzacji zieleni dla zadania z 
inwestycji 

3 ul. Daniłowiskiego k/39
Kontynuacja remontu chodnika od kiosku ruchu do 
bloku 39 dalej przed blokiem do uliczki osiedlowej 
wraz z zakolem

4 Wróżenice przy strażnicy OSP Chodnik (plac) kontynuacja do drogi

5 os. Centrum D k/1 
Remont chodnika od ligustra na wysokości bloku nr 
1 w stronę klatki nr 3 do końca ligustra

6 os. Krakowiaków k/19, 20, 21 Remont chodnika przy ulicy pomiędzy blokami

7 os. Krakowiaków od 13 do 17
Remont chodnika od strony ogródka 
jordanowskiego

8 os. Teatralne k/12 do 11 Remont chodnika

9 os. Teatralne k/14 Remont chodnika

10 os. Kolorowe k/19,19a Remont chodnika kontynuacja

11 os. Kolorowe k/15 Remont chodnika wraz ze schodami 

 

   § 4

Ustala się listę rankingową zadań w ramach zadania priorytetowego pn. /Wniosek nr 1b/ Remont 
i uzupełnienie oświetlenia na terenie Dzielnicy wg wskazań i wykonanej dokumentacji                  
Kwota – 70.000 zł

L.p. Lokalizacja Zakres
1 os. Stalowe k/3 wymiana 1 słupa z oprawą
2 os. Stalowe k/10 wymiana 1 słupa z oprawą
3 os. Stalowe k/10 wymiana 1 słupa z oprawą
4 os. Zgody k/2 i 3 przesunięcie słupa wraz z wymianą oprawy

5 os. Krakowiaków k/11,13 i 43 wymiana opraw

6
os. Chałupki opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia 

na dł ok. 250 mb, ul. Tokarzewskiego przy sklepie 
jedna oprawa

7 os. Spółdzielcze k/10,11 wymiana 1 oprawy na nową

8 os. Sportowe k/24 wymiana 2 oprawy na nowe

9 os. Szkolne k/30,32,34 wymiana 2 oprawy na nowe

10 os. Górali wymiana 2 oprawy na nowe



§ 5
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                            
Przewodniczący 

                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Rada  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  przydziela  środki  na  w/w  zadania  priorytetowe  po 
szczegółowej  analizie  potrzeb  i  rozpatrzeniu  wniosków  o  dofinansowanie  złożonych  przez 
mieszkańców i jednostki z terenu Dzielnicy XVIII. 
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