Uchwała Nr VI/99/2019
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 25 marca 2019
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2019.
Na podstawie § 70 ust. 4 w wz. z § 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 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co
następuje:

§1
Przenosi się środki z zadania przyjętego uchwałą nr LIV/528/2018 z dnia 29 października
2018 w następujący sposób:
z
Nr

Nazwa zadania

A)

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

22.

Szkoła Podstawowa nr 91 os. Handlowe – kontynuacja wymiany okien,
inne prace remontowe

Jednostka
realizująca

Kwota

MCOO

30 000,00

Jednostka
realizująca

Kwota

MCOO

15 000,00

MCOO

5 000,00

MCOO

5 000,00

MCOO

5 000,00

dodatkowo na
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJACYCH ŻŁOBKACH,
A) PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE
STANOWI ZADANIA WŁASNE GIMNY
Przedszkole nr 88 os. Wandy – remont kapitalny tarasu II etap, inne prace
3.
remontowe
Przedszkole nr 94 os. Ogrodowe – remont parkietu (wymiana,
7.
cyklinowanie) , inne prace remontowe
Przedszkole nr 98 os. Centrum B – remont sanitariatów wraz z wymianą
9.
pionów kanalizacyjnych, inne prace remontowe
Przedszkole nr 99 os. Stalowe – remont parkietu (wymiana , cyklinowanie),
10.
remont schodów zewnętrznych, inne prace remontowe

§2
Przenosi się środki z zadania przyjętego uchwałą nr LIV/528/2018 z dnia 29 października
2018 w następujący sposób:
z
Nr

Nazwa zadania

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os. Teatralne – remont
29. podłóg (wymiana płytek PCV na inną powierzchnię), inne prace
remontowe

Jednostka
realizująca

Kwota

MCOO

30 000,00

Jednostka
realizująca

Kwota

A)

dodatkowo na
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJACYCH ŻŁOBKACH,
A) PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE
STANOWI ZADANIA WŁASNE GIMNY

Przedszkole nr 102 os. Szkolne – remont parkietu (wymiana,
11. cyklinowanie), malowanie, wymiana nawierzchni przy bramie, inne prace
remontowe
Przedszkole nr 104 os. Hutnicze – remont parkietu (wymiana,
12.
cyklinowanie), inne prace remontowe
Przedszkole nr 107 os. Słoneczne – remont parkietu (wymiana,
14.
cyklinowanie),wymiana okien, inne prace remontowe
Przedszkole nr 109 os. Urocze – remont sali (wymiana instalacji
16. elektrycznej i oświetlenia z wymianą tablic, remont parkietu,
malowanie),wymiana okien, inne prace remontowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego – remont
27.
sanitariatów – 1 etap, inne prace remontowe

MCOO

5 000,00

MCOO

5 000,00

MCOO

5 000,00

MCOO

5 000,00

MCOO

10 000,00

§3
W ramach zadania przyjętego uchwałą nr LI/511/18 z dnia 31 lipca 2018:
Nr

Nazwa zadania

C)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH
ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ

Jednostka
realizująca

Kwota

Jednostka
realizująca

Kwota

ustala się zakres rzeczowy zadania
C)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH
ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników, miejsc
postojowych
1. os. Centrum A
- remont chodnika przy bloku 9 od strony ul. Jana Gajocha
- remont chodnika przy bloku 14
2. os. Centrum B
- remont nawierzchni miejsc postojowe przed blokiem 11A
- remont chodnika wzdłuż bloków 7 i 8 po stronie ogródka
3. os. Centrum C
- remont chodnika wzdłuż ogródka jordanowskiego od strony bloku 10 oraz
przy bloku 10
- remonty chodników biegnących przez zieleńce

1.

ZDMK
4. os. Centrum D
- remont chodnika wraz z zatokami przy bloku 2 od strony wewnętrznej
- remont chodnika przy bloku 3 od istniejącej kostki w stronę bloku 2
5. os. Handlowe
- remont chodnika przy bloku 2
6. os. Hutnicze
- remont chodnika od bloku 6 do bloku 2 zamykający obwód bloku 6
połączony z chodnikiem bloku 5
- remont chodnika przy bloku 4 kl 4 (na platformie)
- zatoczka od ul. Mierzwy pomiędzy blokami 12 i 13 + chodniczek w
kierunku Przedszkola 104 i przy trzepaku przy bloku 13
- zatoczka od ul. Mierzwy pomiędzy blokami 10 i 11 z możliwością
wymiany dalszego odcinka chodnika od bloku 10 do bramy przy bloku 6 i 7

627 539,00

7. os. Kolorowe
- remont chodnika od bloku 1 w kierunku bloku 3 przy ulicy Wiśniowy
Sad
- remont parkingu wraz z wykonaniem wjazdu z ul. Wiśniowy Sad na dz. nr
35/34 obr. 51 Nowa huta
- modernizacja wjazdu z ul. Bieńczyckiej w stronę Szkoły Podstawowej
103 oraz przedszkola 110
- remont ul. Wiśniowy Sad
8. os. Krakowiaków
- remont ulicy (nakładka) wzdłuż bloku 39 wraz z wymianą krawężników,
oraz remontem nawierzchni przed garażami przy tym bloku
- remont chodnika pomiędzy blokami 7 a 8 od przełączki bl 7 w kierunku
bloku 8 i dojścia do schodów na chodnik przy ulicy Kocmyrzowskiej, oraz
dojścia do zakrętu ulicy wewnątrz osiedla wraz z w wąskim chodnikiem
wzdłuż bloku nr 8
- remont alejek na terenie zielonym (kółko) pomiędzy przedszkolem, dom
samotnej matki a ulicą Stalową.
9. os. Młodości
- budowa/remont chodnika (asfaltowy) między blokami 1 a 2
- budowa/remont chodnika i całego placu między blokiem 8 a ul.
Daniłowskiego
- remont chodnika w Parku Klasztorna
10. os. Mogiła
- utwardzenie pobocza/ budowa chodnika przy ul. Odmętowej na długości
ok. 100 – 200 mb (z kostki)
- budowa chodnika pomiędzy ul. Stare Wiślisko a przystankiem na błoniach
Mogilskich (ok. 100 m) oraz wzdłuż ul. Stare Wiślisko do placu zabaw ok.
150 – 200 mb
- nakładka asfaltowa na ul. Odmętowej bocznej w kierunku Łąk
Nowohuckich ok. 100 mb
- oznakowanie/zabezpieczenie wyjazdu z ul. Graby na ul. Podbipięty
- naprawa nawierzchni na wjazdach do Lasku Mogilskiego od strony ul.
Giedroycia (2 wjazdy)
- budowa chodnika a brakującym odcinku przy ul. Bardosa
- wymiana nakładki asfaltowej na ul. Powiatowej między ul. Bardosa a
Kępska ok. 100 mb
11. os. Ogrodowe
- remont chodnika wzdłuż bloku 14 i 15 począwszy od ul. Gajocha
- wymiana chodnika począwszy od bloku 4 wzdłuż tylnej ściany
ogrodzenia Przedszkola 93 i dalej do ul. Gajocha
12. os Na Skarpie
- remont chodnika za blokiem 18
- remont chodnika przy bloku 13
- budowa/remont chodnika oraz jezdni na ul. Sieroszewskiego wzdłuż
bloków 43,50,54
- budowa/remont chodnika oraz jezdni na ul. Cerchów wzdłuż bloków
21,27, do 32
- budowa/remont chodnika między blokami 41 a 42
- budowa/remont chodnika do ogródka jordanowskiego i jezdni przy bloku
43
- budowa/remont chodnika i krawężnika oraz jezdni między blokami
47,53,54
- budowa/remont chodnika (opaska/bezpiecznik) między blokami 40 a 41
- budowa/remont chodnika przy bloku 31
- budowa/remont chodnika wraz ze schodkami miedzy blokami 30 a 35

- budowa/remont chodnika i jezdni ul. Zachemskiego
- budowa/remont chodnika wzdłuż i między blokami 44 a 45
- budowa/ remont chodnika między blokami 40 a 41 na os. Na Skarpie a os.
Młodości 9,10,11
13. os. Urocze
- remont chodnika przy bloku 7, 8 i Przedszkolu nr 100 (wymiana chodnika
wokół mini parku)
- wymiany nawierzchni asfaltowej powierzchni parkingu wewnątrz
osiedlowego przy bloku 7 i 8
- dokończenie wymiany chodnika od klatki nr 5-10 przy bloku 7
14. os. Sportowe
- remont chodnika wzdłuż bloku 22
- remont chodnika zaczynającego się pomiędzy blokiem 31 a placem zabaw
a 16 i 15 i dalej pomiędzy 4 i 3 i ciągnącego się do ul. Bulwarowej
15. os. Spółdzielcze
- budowa miejsc postojowych (parking zielony ) przed blokiem nr 8
16. os. Stalowe
- nakładka asfaltowa przy bl 1 i 2
- nakładka asfaltowa przy bloku 9 i 15
17. os. Szkolne
- wykonanie miejsc postojowe na przedłużeniu pasa przy garażach przed
blokiem nr 22, przy bloku nr 15
- remont chodnika wewnętrznego od strony Teatru Łaźnia wzdłuż bloku 15
w stronę osiedla Zielonego
- remont chodnika od Domu Pomocy Społecznej w stronę bloku 15
18. os. Teatralne:
- remont istniejącego parkingu + 2/3 nowych miejsca w miejscu wyciętych
drzew wzdłuż
bloku 4 (wewnątrz osiedla)
- remont chodnika pomiędzy blokiem 5 a 27
19. os. Urocze
- remont chodnika przy bloku 7, 8 i Przedszkolu nr 100 (wymiana chodnika
wokół mini parku)
- wymiany nawierzchni asfaltowej powierzchni parkingu wewnątrz
osiedlowego przy bloku 7 i 8
- dokończenie wymiany chodnika od klatki nr 5-10 przy bloku 7
20. os. Willowe
- remont chodników wewnątrz osiedla przy blokach 19-23-24
21. os. Zielone
- remont chodnika wraz z wymianą krawężników wzdłuż bloku nr. 16 od
strony ul. Żeromskiego
- remont chodników z wymianą krawężników oraz dostosowaniem ciągu
pieszego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych wzdłuż bloków
5,6,7.
- remont odcinka chodnika przy przełączce bloków 24 i 23 w kierunku Al.
Róż.
22. ul. Drożyska wymiana nawierzchni wraz z budową chodnika
23. ul. Nadwodna wymiana nawierzchni
24. ul. Ostrówka wymiana nawierzchni os. Wróżenice

§4
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 2019. Projekt uchwały spełnia wymogi, o których mowa w § 65 Statutu Dzielnicy XVIII
Nowa Huta.

