
Uchwała Nr XIV/152/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 16 września 2019  

 

w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”. 
 

Na podstawie  § 3 pkt 6 lit. a 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 (t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r.  

poz. 5480), w związku z § 10 ust. 1 uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w 

sprawie przyjęcia programu „Nowa Huta dziś!” zmienionej uchwałą LXX/1706/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 

kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w 

sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!”,  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 

Dokonuje się korekty listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” przyjętej uchwałą nr IX/118/2019 

z dnia 20 maja 2019 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta 

dziś!” zmienionej uchwałą nr XII/127/2019 z dnia 8 lipca 2019 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w 

ramach programu „Nowa Huta dziś” oraz uchwałą nr XIII/139/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie korekty 

hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś” i ustala się ostateczną listę zadań: 

 

Lp. 

Pozycja na 

liście 

programu 

Nazwa zadania Kwota 

Realizator 

zadania 

1. 2 
os. Centrum A 2 (od strony wejść do klatek) remont 

chodnika 
77 835 

ZDMK 

2. 27  
os. Szkolne 13 i 14 remont drogi wewnętrznej i istniejących 

parkingów 
221 517 

ZDMK 

3. 18 os. Willowe między nr 23-24 chodnik 28 310 
ZZM 

4. 21 os. Sportowe 15, 16 remont chodnika 22 380 
ZDMK 

5. 10 
os. Sportowe osoba niepełnosprawna chodnik z budynku 18 

w stronę Lewiatana 
22 377 

ZZM 

6. 24 os. Szklane Domy nr 1 chodnik z boku budynku 60 000 
ZDMK 

7. 4 os. Centrum A 7 remont chodnika 56 000 
ZDMK 

8. 29 ul. Tokarzewskiego/Karaszewicza remont chodnika  66 669 
ZDMK 

      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                            

Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 
 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podejmuje się w związku z programem pn. „Nowa Huta dziś!”, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej 

tj. chodników, dróg, oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Rada Dzielnicy XVIII wskazuje w uchwale chodniki 

wielokrotnie wnioskowane przez mieszkańców jak również radnych do remontu. Chodniki są zlokalizowane w miejscach dużego 

natężenia ruchu pieszego - przy głównych ciągach chodnikowych dzielnicy lub stanowią dojście do budynków użyteczności 

publicznej. Stan techniczny wskazanych chodników jest zły.  


