
UCHWAŁA nr XLVI/479/2018 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 19 marca 2018 
 

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania 

obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty ( ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na 

przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej 

osi widokowej centrum Nowej Huty – al. Róż.).  

 
Na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 

1854) oraz § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

                             

                                                                        § 1 
Wnosi się pod obrady Rady Miasta Krakowa określony w załączniku projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań 

dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej 

Huty ( ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie 

projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej osi widokowej centrum Nowej Huty – al. Róż 

wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w Budżecie miasta Krakowa na rok 2018 i 

wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

niniejszego zadania na rok 2019).  
 

§ 2  

Referentem projektu uchwały, o którym mowa w § 1 będzie radny Stanisław Moryc.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                                         Przewodniczący 

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                              Stanisław Moryc 
 

 
Uzasadnienie:  

W 2019 roku przypada jubileusz 70-lecia Nowej Huty. W trakcie roku jubileuszowego zostanie zrealizowanych 

wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, które w sposób szczególny będą wpływały na społeczność 

nowohucką i całego Krakowa. Jubileusz powinien również pozostawić widoczny ślad w przestrzeni publicznej 

Nowej Huty. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców zwracamy się do Rady Miasta Krakowa o podjęcie 

uchwały w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu 

zadania dotyczącego rewitalizacji głównej osi widokowej centrum Nowej Huty – al. Róż wraz z zabezpieczeniem 

środków finansowych w Budżecie miasta Krakowa na rok 2018 i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego niniejszego zadania na rok 2019. Uchwałę dotyczącą wskazanego 

obszaru Nowej Huty podejmuje się na wielokrotnie składane wnioski mieszkańców oraz przeprowadzone w 

powyższej sprawie konsultacje społeczne. 



Załącznik  

do uchwały nr XLVI/479/2018  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

z dnia 19 marca 2018 roku  

 

UCHWAŁA NR …….. 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia …….. 

 

w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących 

przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty (ogłoszenie i przeprowadzenie 

konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego 

rewitalizacji głównej osi widokowej centrum Nowej Huty – al. Róż.). 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  

Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich 

możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, związanych z obchodami jubileuszu 

70-lecia Nowej Huty, polegających na ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu na 

przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej 

osi widokowej centrum Nowej Huty – al. Róż wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w 

Budżecie miasta Krakowa na rok 2018 i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego niniejszego zadania na rok 2019.  

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

W 2019 roku przypada jubileusz 70-lecia Nowej Huty. W trakcie roku jubileuszowego zostanie 

zrealizowanych wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, które w sposób 

szczególny będą wpływały na społeczność nowohucką i całego Krakowa. Jubileusz powinien 

również pozostawić widoczny ślad w przestrzeni publicznej Nowej Huty. Niewątpliwie za 

szczególnie ważne uznać należy, zrewitalizowanie głównej osi widokowej centrum Nowej Huty - 

alei Róż. Uchwałę dotyczącą wskazanego obszaru Nowej Huty podejmuje się na wielokrotnie 

składane wnioski mieszkańców oraz przeprowadzone w powyższej sprawie konsultacje 

społeczne. 


