UCHWAŁA Nr XLIV/672/14
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 24 marca 2014

w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014.
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
Rezygnuje się z zadania priorytetowego:
1. Wniosek nr 1
Wykonania koncepcji, projektów, budowa i remonty parkingów
kwota – 7.000 zł
oraz remonty chodników wg wskazań Dzielnicy
a powyższe środki przeznacza się na zadania:
1. Wniosek nr 51
ZSS nr 6 ul. Ptaszyckiego – organizacja Konferencji
„Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną”
2. Wniosek nr 12
Muzeum Historyczne MK Oddział Dzieje Nowej Huty –
organizacja imprez (dodatkowo)
3. Wniosek nr 15 a
Nowohucka Biblioteka Publiczna – organizacja imprez
(dodatkowo)
4. Wniosek nr 52
OK. im. C.K. Norwida –
Dni Nowej Huty – kulturalnie, rodzinnie i sportowo
5. Wniosek nr 53
Program „Mój trener”

kwota – 3.000 zł
kwota – 1.000 zł
kwota – 1.000 zł
kwota – 1.000 zł
kwota – 1.000 zł

§2
Dokonuje się uszczegółowienia Wniosku nr 26 „Imprezy i inicjatywy placówek
oświatowych – przedszkola” na kwotę 1500 zł.
1. Wniosek nr 26o
Przedszkole Nr 110 os. Kolorowe (dodatkowo)

kwota – 1.500 zł

§3
Zmniejsza się o kwotę 3 700 zł środki przeznaczone na zadanie Wniosek nr 26 „Imprezy i
inicjatywy placówek oświatowych – przedszkola” do kwoty 29 300 zł.
§4
Środki z § 3 ww. uchwały w kwocie 3 700 zł przeznacza się na:
1. Wniosek nr 54
Szkoła Podstawowa nr 37 – organizacja imprezy
2. Wniosek nr 55
OK. im. C.K. Norwida – zakup strojów
3. Wniosek nr 56
Nowohuckie Centrum Kultury –
Dni Nowej Huty – kulturalnie, rodzinnie i sportowo

kwota –

500 zł

kwota –

700 zł

kwota – 2.500 zł

§5
Przeznacza się dodatkowe środki w kwocie 500 zł na zadanie:
1. Wniosek nr 24
NCK – Biathlon rowerowy

kwota –

500 zł

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
W oparciu o procedurę realizacji zadań priorytetowych oraz po analizie pism i wniosków od
jednostek z terenu dzielnicy przedstawia się listę zadań.

