UCHWAŁA Nr XXIII/313/16
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 29 kwietnia 2016

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2016.
Na podstawie § 70 ust. 4 w zw. 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) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§1
W ramach zadania
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
MIEJSKIEJ IFRASTRUKTURY DROGOWEJ
2. Budowa, modernizacja, prace remontowe w zakresie
oświetlenia. Realizacja zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj

kwota

Jednostka realizująca
ZIKiT

rezygnuje się z zadań:
6. ul. Odmętowa – dowieszenie trzech opraw na istniejących
słupach na odcinku ulicy w kierunku Łąk Nowohuckich
7. ul. Barwna – dowieszenie 2 opraw
8. ul. Rumiankowa – dowieszenie 1 oprawy przy posesji nr 7
9. ul. Podbiałowa – dowieszenie 1 oprawy przy skrzyżowaniu z
ul. Sawy-Caliśkiego
10. ul. Kuśnierska – dowieszenie 2 opraw

oraz wskazuje się dodatkowo do realizacji zadanie:
11. ul. Bardosa – dowieszenie 1 oprawy

§2
Przenosi się środki z zadania przyjętego uchwałą nr XX/297/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
1. z dziedziny
Nazwa zadania

Kwota

J) WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNICY
2. Zadania, inicjatywy, zakupy realizowane poprzez organizacje pozarządowe – w
oparciu o art. 19a Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
d. Zakup namiotu plenerowego na 100 osób, OSP Przylasek Rusiecki

Jednostka
realizująca

SO
5 000,00 zł

SO

dodatkowo do dziedziny oraz zmienia się realizatora zadania:
Nazwa zadania

Kwota

Jednostka
realizująca

5 000,00 zł

OK
Kraków
Nowa Huta

I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY
SPOŁECZNEJ i ZDROWIA
48. Zakup namiotu plenerowego na 100 osób, OSP Przylasek Rusiecki

§3
Zmienia się zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą Nr XXI/303/16 Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta z dnia 29 lutego 2016 w następujący sposób:
z zadania:
B) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW
5). Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Teatralne 30

kwota

Jednostka realizująca

ZZM

na zadanie:
B) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW
5). Doposażenie ogródka jordanowskiego os. Teatralne 8

kwota

Jednostka realizująca

ZZM

§4
1. Rezygnuje się z zadania przyjętego w § 4 uchwały Nr XX/279/16 Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta z dnia 25 stycznia 2016
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA
MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
42. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz
zakupów w placówkach oświatowych

kwota
500,00 zł

Jednostka realizująca

ZSB PBP
Chemobudowa
Kraków

a powyższe środki przenosi się dodatkowo na zadanie:
E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE,
KULTURALNE, SPORTOWE i REKREACYJNE
2. Dożynki Dzielnicowe

kwota
500,00 zł

Jednostka realizująca
OK Kraków – Nowa
Huta

2. Rezygnuje się z zadania przyjętego w § 5 uchwały Nr XX/279/16 Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta z dnia 25 stycznia 2016
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA
MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATY, KULTURY,

kwota

Jednostka realizująca

SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
42. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz
zakupów w placówkach oświatowych

1 500,00 zł

ZSB PBP
Chemobudowa
Kraków

a powyższe środki przenosi się dodatkowo na zadanie:
E) LOKALNE WYDARZENIA; OŚWIATOWE,
KULTURALNE, SPORTOWE i REKREACYJNE
2. Dożynki Dzielnicowe

Jednostka realizująca

kwota
1 500,00 zł

OK Kraków – Nowa
Huta

§5
Zmienia się zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą Nr XIV/182/15 Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta z dnia 16 lipca 2015 (z późniejszymi zmianami) w następujący sposób:
1. z zadania
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ
IFRASTRUKTURY DROGOWEJ

kwota

Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników, miejsc
postojowych
1) os. Zielone - remont chodnika (wszystkich alejek) przed blokiem numer 2
os. Sportowe – remont drogi wewnątrz osiedlowej oraz chodników przy
2)
blokach 1-7 i 13-19, II etap
3) os. Stalowe - remont chodnika przy bloku nr 15 od strony bloków 11,12

1 125 000,00
zł

1.

4) os. Willowe - remont miejsc postojowych przy bloku 36
os. Hutnicze - remont chodnika z uwzględnieniem małych odcinków
5) prowadzących od głównego chodnika przy ul. Mierzwy do bl.9,10 i 11, 12 i 13
oraz 15
os. Ogrodowe – remont chodników wzdłuż nr 5 oraz nr 8 oraz wokół ogródka
6)
jordanowskiego
8) os. Centrum C - remont chodnika wraz z ulicą osiedlową przy bloku 8
9) os. Kolorowe - remont parkingu blok 17 i 19
os. Kolorowe kontynuacja remontu chodnika przy bloku 12 w stronę ul.
10)
Boruty-Spiechowicza
os. Krakowiaków - remont chodnika i nawierzchni ulicy pomiędzy blokami 1,
11)
2, 3, 4
12) ul. Branicka - kontynuacja chodnika przy szkole podstawowej nr 74
13) ul. Nadwodna - remont nawierzchni, nakładka asfaltowa
14) os. Centrum B - remont chodnika przy bloku 2
15) os. Szkolne - remont chodnika przy bloku 2
16) os. Na Skarpie - remont chodnika przy bloku 28
17) os. Centrum A – remont chodnika przy bloku 14

Jednostka
realizująca

ZIKiT

18) os. Zielone - remont chodnika przed blokiem numer 21
19) os. Sportowe – remont chodnika przy bloku 23
20) os. Wandy - remont chodnika przy bloku 12
21) os. Hutnicze - remont chodników (wąskich) w pobliżu bloków 4-5,6-15, 6-13
22) os. Ogrodowe – remont chodnika wzdłuż nr 4 od strony placu zabaw
os. Kolorowe - remont chodnika pomiędzy blokiem 16, a sklepem Biedronka
23)
po stronie bloku 16
24) os. Kolorowe - remont chodnika od ulicy wzdłuż bloku 6 do poczty
25) ul. Zakępie - remont nawierzchni, nakładka asfaltowa na długości około 70 m
os. Zielone - remont chodnika na odcinku od wejścia do ogródka
26) jordanowskiego do uliczki wewnątrz osiedlowej między blokiem 18 a
budynkiem numer 18a (garaż)
27) os. Górali – remont chodnika bl.3 kl III
28) os. Stalowe - remont nakładki od bramy bloków 4-5 do bramy bloków 5-6
os. Willowe - remont miejsc postojowych - wykonanie nakładki asfaltowej na
29)
parking przy bloku 23
30) os. Ogrodowe - poszerzenie wjazdu przy blokach 2 i 6
os. Ogrodowe - remont miejsc postojowych między blokiem 10 a 15 (koło
31)
klubu Wersalik)
32) os. Kolorowe - remont drogi pożarowej przy bloku 13 i 14
33) ul. Pysocice - remont nawierzchni, nakładka asfaltowa - etap I
34) os. Stalowe - remont nakładki od bramy bloków 4-5 do bramy bloków 5-6
os. Ogrodowe – remont wjazdu z poszerzeniem na wysokości bl. 9 w osiedle
35)
od strony ul. Zuchów

na zadania
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ
IFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników, miejsc
postojowych
1) os. Willowe – remont chodników i parkingu przy bloku 36 i 25
1.

2) os. Ogrodowe – remont chodników wokół ogródka, bloki 5, 8
3) os. Szkolne – remont chodnika przy bloku 15 oraz między blokami 13 a 15
os. Ogrodowe - remont wjazdu pomiędzy blokami 2 i 6 wraz z remontem
4)
parkingu przy bloku 2
os. Kolorowe – remont uliczki wraz z parkingiem (sięgacza) przy bloku 17 i
5)
bloku 19
os. Sportowe – remont drogi wewnątrz osiedlowej oraz chodników przy
6)
blokach od 4 w kierunku 7, II etap
ul. Trzcinowa - remont nakładki asfaltowej od ostatniego domu w kierunku ul.
7)
Siejówka
8) ul. Siejówka - remont nakładki asfaltowej, kolejny etap
9) os. Stalowe - remont chodnika przed blokiem 14 i 15
os. Kolorowe - remont chodnika przy bloku 12 w stronę ul. Boruty
10)
Spiechowicza

kwota

1 125 000,00
zł

Jednostka
realizująca

ZIKiT

11) os. Centrum B - remont chodnika przed blokiem 2
12) os. Teatralne - remont chodnika przy bloku 25 do 27, I etap
13) os. Szkolne – remont parkingu przed blokiem 35
14) os. Na Skarpie - remont parkingów przy bloku 63
15) os. Krakowiaków – remont podwórka, bloki 1-3
os. Centrum D - remont chodnika wokół budynku 9 wraz z remontem miejsca
16)
pod dzwony MPO, przedłużenie w/w remontu w kierunku bud 3 i 4
17) os. Ogrodowe - remont chodników przy klubie Wersalik, bloki 15-16, I etap
18) os. Sportowe - remont chodnika wraz ze schodami blok 23
19) os. Hutnicze - remont chodników bloki 6-13
20) ul. Tokarzewskiego boczna - remont nakładki asfaltowej
21) ul. Równa - remont ulicy, I etap
22) os. Krakowiaków - remont bezpiecznika wzdłuż budynku 14
23) os. Stalowe - remont placyku za bramą bloku 7
24) os. Krakowiaków - remont miejsc parkingowych przy blokach 21 do 22a
os. Zielone - remont chodników od ogródka jordanowskiego do naroża przy
25)
bloku 18
26) os. Kolorowe - remont miejsc postojowych przy blokach 44 do 45
27) os. Centrum B - remont chodnika przed blokiem 8
28) os. Centrum C - remont chodnika przy bloku 8
29) os. Hutnicze - remont chodnika wzdłuz bloków 6-7
30) os. Wandy - chodnik remont przy bloku 20
31) os. Zgody - remont chodnika przy bloku 3
32) os. Szklane Domy - remont chodnika przy bloku 1 - kolejny etap
33) os. Sportowe - remont chodnika wraz z placykiem przy bloku 22
34) os. Spółdzielcze – remont chodników wkoło przedszkola, blok 7
35) os. Ogrodowe - remont chodników (skosy) przy 1 i 13
36) ul. Zakępie - remont nakładki asfaltowej
37) ul. Ostrów - remont nakładki asfaltowej
os. Górali – remont chodnika blok 10 od klatki 1 do przełączki pomiędzy
38)
blokami 10 a 9
39) os. Handlowe - remont chodników od strony szkoły i basenu

§6
Przenosi się środki z zadania przyjętego uchwałą XX/279/16 z dnia 25 stycznia 2016 w
następujący sposób:
1. z zadania
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
MIEJSKIEJ IFRASTRUKTURY DROGOWEJ
3.Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingów
2) os. Stalowe – opracowanie projektu dla zadania – budowa
parkingu pomiędzy blokami 9 a 15 i 8 a 14

kwota

10 000,00 zł

Jednostka realizująca

ZIKiT

dodatkowo na zadanie:
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
MIEJSKIEJ IFRASTRUKTURY DROGOWEJ
1. Budowa, modernizacja, prace remontowe dróg, chodników,
miejsc postojowych

kwota

Jednostka realizująca

10 000,00 zł

ZIKiT

(zadanie os. Stalowe – opracowanie projektu dla zadania – budowa parkingu pomiędzy blokami 9 a 15 i 8 a 14
pozostaje do realizacji z kwota 0 zł w roku 2016)

§7
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 2016. Projekt uchwały spełnia wymogi,
o których mowa w § 65 Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

