UCHWAŁA Nr IX/123/15
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 30 kwietnia 2015
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta
na rok 2015.
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 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) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§1
Przenosi się środki z zadań przyjętych uchwałą Nr VI/77/15 Rady Dzielnicy Nowa Huta z
dnia 26 lutego 2015 r. w następujący sposób:
1.
z zadania
Nr
A)
22.

Nazwa zadania
Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19 os. Willowe - remont dachu I
etap, inne prace remontowe

Jednostka
realizująca

Kwota

ZEO

70 000,00 zł

ZEO

15 000,00 zł

ZEO

5 000,00 zł

ZEO

20 000,00 zł

ZEO

5 000,00 zł

ZEO

5 000,00 zł

ZEO

10 000,00 zł

ZEO

10 000,00 zł

na zadania
A)
4.
6.
9.
10.
13.
16.
27.

Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
Przedszkole nr 46 os. Na Skarpie - Prace remontowe w kuchni, inne
prace remontowe
Przedszkole nr 93 os. Krakowiaków - wymiana oświetlenia w salach,
remont parkietów, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 98 os. Centrum B - częściowy remont kuchni i zaplecza,
inne prace remontowe
Przedszkole Nr 99 os. Stalowe - remont kuchni i remont sanitariatu, inne
prace remontowe
Przedszkole Nr 104 os. Hutnicze - remont zaplecza gospodarczosanitarnego w piwnicy, malowanie kuchni i zaplecza, inne prace
remontowe
Przedszkole nr 108 os. Handlowe - częściowy remont tarasu wraz z
murkami (schody), inne prace remontowe
Szkoła Podstawowa Nr 142 os. Wolica ul. Drożyska - dostosowanie
pomieszczenia na sanitariat dla przedszkolaków

2.
z zadania
A)

Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków

25.

Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - projekt techniczny +
modernizacja kotłowni, przeniesienie wyłącznika głównego prądu, inne
prace remontowe

ZEO

15 000,00 zł

ZEO

14 000,00 zł

ZEO

1 000,00 zł

na zadania
Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
24. Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - modernizacja kotłowni
Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - Przeniesienie wyłącznika
24.1.
głównego, inne prace remontowe
A)

3.
z zadania
C)
2.
A)
29.
B)
2.1.
7.1.
8.1.
10.1.
12.
13.
D)
2.
3.
F)
1.1.
G)
7.
H)

Budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury
drogowej
Prace remontowe dróg, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia
na zadania
Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego - zakup wraz z
montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw
Budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków
jordanowskich, zieleńców, skwerów
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Kolorowe 4a
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Zgody 8
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Sportowe 25
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Willowe 22
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Centrum C 10
Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Centrum B 6
Budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej
Zaplecze (szatnia i sanitariaty) przy boisku klubu sportowego Złomex
Branice. Zakup kontenera sanitarno-szatniowego. Wykonanie przyłącza
wodno-kanalizacyjnego. Opracowanie projektu.
Zaplecze sanitarne obiektów klubu Nowy Hutnik 2010. Remont
sanitariatów.
Obsługa administracyjno-biurowa.
Zakup urządzenia kopiująco-drukującego
Komunikacja z mieszkańcami.
Obsługa tablic informacyjnych. Bieżące naprawy i konserwacja.
Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich placówek:
oświaty, kultury, sportu, pomocy
społecznej i zdrowia

ZIKiT

200 000,00 zł

ZSP nr 9

20 000,00 zł

ZIKiT
ZIKiT
ZIKIT
ZIKiT
ZIKiT
ZIKiT

18 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
30 000,00 zł
20 000,00 zł

ZIS

10 000,00 zł

ZIS

10 000,00 zł

IT

5 000,00 zł

ZIKIT

2 000,00 zł

12.

Zakup strojów dla zespołu "Nasze Pokolenia", klub Jedność (os. Wolica)

OK KrakówNowa Huta

500,00 zł

13.

Zakup strojów dla zespołu "Kościelanki", klub Pod Kasztanami (os.
Kościelniki)

OK KrakówNowa Huta

500,00 zł

39.
40.

Dofinansowanie działalności, zakupów oraz remontów w Nowohuckim
Centrum Kultury
Dofinansowanie działalności, zakupów oraz remontów w OK im.
C.K.Norwida

NCK

7 000,00 zł

OK im.
C.K.Norwida

6 000,00 zł

41.

Dofinansowanie zakupu lady bibliotecznej filia nr 2 os. Teatralne

Nowohucka
Biblioteka
Publiczna

3 000,00 zł

42.

Zakup strojów dla zespołu "Przylasianie", klub Herkules (os. Branice)

OK KrakówNowa Huta

2 100,00 zł

OK KrakówNowa Huta

3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

ZEO

3 000,00 zł

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dofinansowanie działalności, zakupów oraz remontów w OK KrakówNowa Huta
klub Wersalik (os. Ogrodowe)
klub Jędruś (os. Centrum A)
klub Ośrodka Kultury (os. Zgody)
klub Karino (os. Chałupki)
klub Herkules (os. Branice)
klub Jedność (os. Wolica)
klub Pod Kasztanami (os. Kościelniki)
Konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Dzielnicy XVIII „Stop przemocy”, ZSOS Nr 2
Dofinansowanie działalności i zakupów oraz remontów Nowohucka
Biblioteka Publiczna
IV Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej
Program "Mój trener" w okresie wakacyjnym - boisko wielofunkcyjne
przy SP 37 os. Stalowe
Program "Mój trener" w okresie wakacyjnym - boisko wielofunkcyjne
przy SP 88 os. Szklane Domy

Nowohucka
Biblioteka
Publiczna
NCK

3 900,00 zł
5 000,00 zł

SP

1 500,00 zł

SP

1 500,00 zł

§2
Zmienia się zakres rzeczowy zadań przyjętych uchwałą Nr VI/77/15 Rady Dzielnicy Nowa
Huta z dnia 26 lutego 2015 r. w następujący sposób:
1.
z zadania
Nr
A)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa zadania
Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
Przedszkole nr 46 os. Na Skarpie - malowanie korytarza wejściowego
(holu mniejszego), wymiana c.o. na holu, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 88 os. Wandy - remont sanitariatu dla personelu z
zapleczem, malowanie sal, inne prace remontowe
Przedszkole nr 93 os. Krakowiaków - wymiana oświetlenia w salach,
remont parkietów, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 94 os. Ogrodowe - cyklinowanie parkietów, malowanie
szatni, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 96 os. Zielone - remont pokrycia dachu, remont kapitalny
schodów bocznych, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 98 os. Centrum B - remont kuchni i malowanie, remont
małego pomieszczenia za kuchnią (roboty uzupełniające), inne prace
remontowe
Przedszkole Nr 99 os. Stalowe - remont kuchni i remont sanitariatu,
dokończenie remontu ogrodzenia - kontynuacja, inne prace remontowe

Jednostka
realizująca

Kwota

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

ZEO

40 000,00 zł

ZEO

50 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

13.

Przedszkole Nr 104 os. Hutnicze - remont zaplecza gospodarczosanitarnego w piwnicy (toalety, magazyn, korytarz), malowanie kuchni i
zaplecza, inne prace remontowe

ZEO

30 000,00 zł

14.

Przedszkole Nr 105 os. Spółdzielcze - kontynuacja wymiany instalacji
elektrycznej na parterze, malowanie, remont szachtów, zadaszenie
(wymiana), remont pomieszczenia CWU, inne prace remontowe

ZEO

25 000,00 zł

15.

Przedszkole Nr 107 os. Słoneczne - remont instalacji elektrycznej,
malowanie sal, wzmocnienie ogrodzenia przy placu zabaw, brama
wjazdowa, inne prace remontowe

ZEO

25 000,00 zł

16.

Przedszkole nr 108 os. Handlowe - remont tarasu wraz z murkami
(schody), malowanie salki gimnastycznej, instalacja odgromowa, inne
prace remontowe

ZEO

30 000,00 zł

17.

Przedszkole Nr 109 os. Urocze - remont sanitariatów dla dzieci i
personelu, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana drzwi
wewnętrznych do sal, malowanie holu wejściowego, inne prace
remontowe

ZEO

35 000,00 zł

18.

Przedszkole Nr 110 os. Kolorowe - remont pralni i sanitariatu, wymiana
2 drzwi w salach, cyklinowanie parkietów w 2 salach, poszerzenie
bramy, inne prace remontowe

ZEO

25 000,00 zł

20.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os. Słoneczne remont instalacji kanalizacji na poziomie piwnic I etap, remont instalacji
elektrycznej kontynuacja, malowanie, inne prace remontowe

ZEO

25 000,00 zł

24.

Szkoła Podstawowa Nr 37 os. Stalowe - wymiana drzwi wejściowych,
cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, gzymsy,
inne prace remontowe

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

15 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

ZEO

40 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

ZEO

40 000,00 zł

ZEO

70 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

25.
27.

Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - projekt techniczny +
modernizacja kotłowni, przeniesienie wyłącznika głównego prądu, inne
prace remontowe
Szkoła Podstawowa nr 88 os. Szklane Domy - remont instalacji
elektrycznej - kontynuacja, inne prace remontowe

na zadania
A)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.

Prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków
Przedszkole nr 46 os. Na Skarpie - Prace remontowe w kuchni, inne
prace remontowe
Przedszkole Nr 88 os. Wandy - remont sanitariatu dla personelu z
zapleczem, inne prace remontowe
Przedszkole nr 93 os. Krakowiaków - wymiana oświetlenia w salach,
remont parkietów, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 94 os. Ogrodowe - wymiana oświetlenia w salach z
malowaniem, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 96 os. Zielone - remont pokrycia dachu, remont kapitalny
schodów bocznych, inne prace remontowe
Przedszkole Nr 98 os. Centrum B - częściowy remont kuchni i zaplecza,
inne prace remontowe
Przedszkole Nr 99 os. Stalowe - remont kuchni i remont sanitariatu, inne
prace remontowe
Przedszkole Nr 104 os. Hutnicze - remont zaplecza gospodarczosanitarnego w piwnicy, malowanie kuchni i zaplecza, inne prace
remontowe

14.

15.
16.
17.
18.

Przedszkole Nr 105 os. Spółdzielcze - kontynuacja wymiany instalacji
elektrycznej na parterze z malowaniem, malowanie kuchni, inne prace
remontowe
Przedszkole Nr 107 os. Słoneczne - remont instalacji elektrycznej,
malowanie sal, wzmocnienie ogrodzenia przy placu zabaw, brama
wjazdowa, inne prace remontowe
Przedszkole nr 108 os. Handlowe - częściowy remont tarasu wraz z
murkami (schody), inne prace remontowe
Przedszkole Nr 109 os. Urocze - remont sanitariatów dla dzieci, inne
prace remontowe
Przedszkole Nr 110 os. Kolorowe - remont pralni, inne prace remontowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os. Słoneczne Dokumentacja projektowa oraz remont instalacji kanalizacyjnej na
poziomie piwnic I etap, inne prace remontowe
Szkoła Podstawowa Nr 37 os. Stalowe - wymiana drzwi wejściowych,
23.
inne prace remontowe
24. Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - modernizacja kotłowni
Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka - Przeniesienie wyłącznika
24.1.
głównego, inne prace remontowe
Szkoła Podstawowa nr 88 os. Szklane Domy - modernizacja instalacji
26.
elektrycznej - kontynuacja, inne prace remontowe
20.

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

40 000,00 zł

ZEO

35 000,00 zł

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

25 000,00 zł

ZEO

14 000,00 zł

ZEO

1 000,00 zł

ZEO

30 000,00 zł

§3
Zmienia się zakres rzeczowy i wysokość środków zadań przyjętych uchwałą Nr VI/77/15
Rady Dzielnicy Nowa Huta z dnia 26 lutego 2015 r. w następujący sposób:
1.
z zadania
Nr
C)
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nazwa zadania
Budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury
drogowej
Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników, miejsc
postojowych
os. Zielone - remont miejsc postojowych między blokami 21, 22, 26
wraz z chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkola
ul. Osiedlowa - remont nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych
wzdłuż ulicy
os. Kolorowe - remont chodnika od istniejącej kostki przy bloku 12 w
kierunku bloku 9 i w kierunku Martena
os. Sportowe - remont drogi wewnątrz osiedlowej oraz chodników
wzdłuż bloków od 1 do 7 i 13 do 19
os. Kolorowe - remont miejsc postojowych przy bloku 17 (nakładka
asfaltowa)
os. Wandy - remont chodnika przy bloku 10
ul. Zaporębie - remont nawierzchni, wykonanie nakładki asfaltowej do
ulicy Branickiej
os. Stalowe - remont chodnika od bloku 10 do 12 naprzeciw bloku 9
os. Na Skarpie - utwardzenie terenu zielonego pomiędzy blokami 58, 63,
64

Jednostka
realizująca

ZIKiT

Kwota

500 000,00 zł

10
11)
12)
13)
14)
15)
2.
11)

os. Ogrodowe - utwardzenie terenu zielonego przed blokiem 14, między
blokami 11 i 14 (wzdłuż bloku nr 17) oraz między blokami 12 i 16
(naprzeciwko bloku 17)
os. Centrum A - kontynuacja remontu chodnika przy bloku 6
ul. Równa - remont nawierzchni, utwardzenie nawierzchni kamieniem
ul. Jutrzyńska - remont nawierzchni, wykonanie nakładki asfaltowej
ul. Mierzwy - remont chodników od bloku 9 do 15 z uwzględnieniem
małych odcinków prowadzących od głównego chodnika przy ul.
Mierzwy do bloków 9, 10 i 11, 12 i 13 oraz 15
os. Centrum C - remont chodnika od istniejącej kostki przy bloku 9 do
bloku 8
Prace remontowe dróg, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia
oraz wg. wskazań

ZIKiT

1 300 000,00 zł

ZIKiT

1 510 000,00 zł

na zadania
C)
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury
drogowej
Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników, miejsc
postojowych
os. Zielone - remont chodnika i miejsc postojowych między blokami 21,
22, 26 wraz z chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkola
os. Krakowiaków - remont chodnika oraz parkingu przy bloku nr. 19
oraz krótkich chodników pomiędzy blokami 15 a 19
os. Spółdzielcze - kontynuacja remontu chodnika przy bloku 16 od
strony osiedla
os. Sportowe - remont miejsc postojowych przy blokach 14 i 15
os. Kolorowe - remont parkingu przed blokiem 25
os. Wandy - remont chodnika przy bloku 10
ul. Zaporębie - remont nawierzchni - etap I
os. Stalowe - remont chodnika od bloku 10 do 12 naprzeciw bloku 9
os. Ogrodowe – remont jezdni wzdłuż bloku 14 od strony bloku 17 wraz
z zatoką parkingową do kl. III
os. Centrum A - kontynuacja remontu chodnika przy bloku 6
ul. Równa - remont nawierzchni, utwardzenie nawierzchni kamieniem
os. Hutnicze - bloki 8 i 9 - remont chodnika przy bloku 9 od strony
osiedla oraz wymiana nawierzchni chodnikowej przy bloku 8 na
chodniku od wewnętrznej strony na kratkę betonową
os. Centrum C - remont chodnika przy bloku 10 w stronę bloku 11
ul. Calińskiego - remont chodnika na wysokości szkoły wraz z
przeniesieniem przystanku.
os. Ogrodowe – remont chodników oraz miejsc postojowych w rejonie
budynku 17 oraz od strony blok 11
os. Stalowe - remont nakładki od Orkana do bramy 4-5
ul. Rusiecka - remont nakładki wokół objazdu kościoła
os. Wandy - remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z
remontem chodnika od bloku 25 w stronę ul. Bulwarowej oraz remontem
chodnika wzdłuż bloku 24
ul. Wiśniowy Sad - nakładka bitumiczna na parkingu przy sklepie
WITAROL
os. Górali - remont chodnika przy blokach 14 i 15
os. Hutnicze - bloki 6 - 7 - remont nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych oraz chodnika z wjazdem k/przedszkola od przełączki (bez

jezdni)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
2.
1)
2)
3)
4)
5)

os. Spółdzielcze - kontynuacja remontów chodników dojścia do bloków
1,2 i 3 od strony parku
Krakowiaków - remont miejsc postojowych przy bloku 8, 9, 10
os. Zielone remont chodnika od bloku 7 w kierunku 9 wraz z remontem
dojścia w kierunku ogródka jordanowskiego
os. Kolorowe - remont chodnika na wysokości ogrodzenia Gimnazjum
48, a kortami tenisowymi
os. Sportowe - remont drogi wewnątrz osiedlowej oraz chodników
wzdłuż bloków od 1 do 7 i 13 do 19 - I etap
os. Hutnicze - bloki 6 -7 -remont chodnika od wjazdu k/przedszkola w
kierunku bloku 6 prawa strona do tarczy zwrotnej (bez jezdni)
os. Spółdzielcze - remont chodnika od ulicy przy bloku 1
os. Krakowiaków - remont chodników przed blokiem 23 oraz wzdłuż
przedszkola od strony Domu Samotnej Matki
os. Zielone 13 – remont chodnika w kierunku nr 11
os. Ogrodowe – remont chodnika przy bloku 15 od 10 do 8 wraz z
remontem miejsc postojowych naprzeciwko 8 i remont chodników przy
ul. Gajocha od strony bloków 13 i 14
os. Willowe - pomiędzy blokami 12-15 remont placu oraz remont
chodnika pomiędzy blokami 11-12
ul. Igołomska - utwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do posesji ul.
Igołomska 30b, wjazd od ulicy Rzepakowej obok figurki
os. Spółdzielcze - remont miejsc postojowych wraz z zatoczką
k/przedszkola 105
os. Kolorowe - remont uliczki (około 20 m) wraz z wpustem
kanalizacyjnym za blokiem 21 - przychodnia lekarska
ul. Podbiałowa - remont nawierzchni bitumicznej od Calińskiego w
stronę kościoła w Kościelnikach Górce
os. Centrum C - remont chodnika przy bloku 10 od strony ogródka
jordanowskiego
os. Stalowe - przy bloku 14 i 15
os. Szkolne - remont chodnika przed blokiem 15 wraz z alejkami
os. Sportowe - remont chodnika koło bloków 32 i 18-19
os. Willowe - remont chodnika pomiędzy budynkami 23-24
os. Górali - remont chodnika blok 10 od klatki 1 do przełączki pomiędzy
blokami 10 a 9
os. Ogrodowe - remont chodnika wzdłuż bloku 11 na odcinku od
przełączki bloków 10 do 12
os. Hutnicze - remont chodników wzdłuż bloku 1 od strony wewnętrznej
oraz wg. wskazań
Budowa, modernizacja, prace remontowe w zakresie oświetlenia.
Realizacja zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj.
os. Krakowiaków - dobudowa lampy oświetleniowej pomiędzy blokami
28 a 29
os. Szkolne - dobudowa lampy przy altanie śmietnikowej przy bloku 13
os. Wandy - dobudowa lampy przy bloku 18 k/TPD
os. Sportowe - dobudowa lampy pomiędzy blokiem 32, a ogródkiem
os. Stalowe - dobudowa lampy koło bloków 5 i 11

ZIKiT

60 000,00 zł

6)
8)
9)
10)
11)
12)
3.
1)
2)

os. Na Skarpie - dobudowa lampy przy bloku 64
ul. Plażowa - dowieszenie oprawy na istniejącym słupie
ul. Ostafina - dowieszenie dwóch opraw na istniejących słupach
ul. Odmętowa - dowieszenie trzech opraw na istniejących słupach na
odcinku ulicy w kierunku Łąk Nowohuckich
ul. Grąby - dobudowa trzech słupów oświetleniowych na odcinku
skrzyżowania ulicy Grąby z ul. Opata Salwińskiego, do skrzyżowania z
ul. Podbipięty
os. Ogrodowe - modernizacja oświetlenia przy ulicy wewnątrz
osiedlowej pomiędzy blokami 15 i 18
Opracowanie dokumentacji projektowej.
os. Krakowiaków - opracowanie projektu dla zadania - budowa parkingu
przy bloku 19
os. Stalowe - opracowanie projektu dla zadania - budowa parkingu
pomiędzy blokami 9 a 15 i 8 a 14

ZIKiT

30 000,00 zł

§4
Zmienia się realizatorów dla zadań przyjętych uchwałą Nr VI/77/15 Rady Dzielnicy Nowa
Huta z dnia 26 lutego 2015 r. w następujący sposób:
1.
z zadania
Nr
F)
1.
2.
3.

Jednostka
realizująca

Nazwa zadania
Obsługa administracyjno-biurowa.
Zakup urządzenia kopiująco-drukującego
Zakup i montaż rzutnika multimedialnego i ekranu wraz z instalacją
Zakup i montaż przepływowych elektrycznych ogrzewaczy wody z
bateriami do pomieszczenia kuchni i WC

Kwota

BR
BR

10 000,00 zł
3 000,00 zł

BR

500,00 zł

IT
IT

10 000,00 zł
3 000,00 zł

OU

500,00 zł

na zadania
F)
1.
2.
3.

Obsługa administracyjno-biurowa.
Zakup urządzenia kopiująco-drukującego
Zakup i montaż rzutnika multimedialnego i ekranu wraz z instalacją
Zakup i montaż przepływowych elektrycznych ogrzewaczy wody z
bateriami do pomieszczenia kuchni i WC

§5
Po zmianach jak w od §1 do §4 niniejszej uchwały podział środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015 przedstawia się jak w załączniku do
niniejszej uchwały.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa zadań wskazanych przez
Dzielnicę XVIII Nowa Huta do realizacji w roku 2015. Projekt uchwały spełnia wymogi,
o których mowa w § 65 Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Progi wydatkowe:
• § 65 ust. 1 zadania, o których mowa § 3 pkt 1 lit a-d kwota minimalna 2 873 814 zł,
• § 65 ust. 2 zadania z zakresu dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych
kwota minimalna 205 272 zł,
• § 65 ust. 3 zadania z zakresu obsługi administracyjno-biurowej Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII
Nowa Huta kwota maksymalna 82 109 zł,
• § 65 ust. 4 zadania z zakresu komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy kwota maksymalna
82 109 zł.

