UCHWAŁA Nr XXXVI/545/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 23 września 2013
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 8
MDK im. J. Korczaka – organizacja imprez – filia na os. Szkolnym
kwota – 1.000 zł
2. Wniosek nr 25
MOS Kraków Nowa Huta – Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
kwota – 5.000 zł
§2
Zmniejsza się środki przeznaczone na zadania:
1. Wniosek nr 26
Imprezy i inicjatywy placówek oświatowych – przedszkola o kwotę 2.000 zł
(na zadaniu pozostaje kwota 35.000 zł)
2. Wniosek nr 27
Imprezy i inicjatywy placówek oświaty – szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł
(na zadaniu pozostaje kwota 15.000 zł)
3. Wniosek Nr 28
Imprezy i inicjatywy placówek oświaty – gimnazja i zespoły szkół podstawowych o
kwotę 2.000 zł
(na zadaniu pozostaje kwota 17.000 zł)
§3
Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie:
1. Wniosek nr 11a
OK. Kraków-Nowa Huta –koncerty z cyklu „Nowa Huta Dlaczego nie?! o kwotę 5.000 zł
(na zadaniu pozostaje kwota 5.000 zł)
2. Wniosek nr 1
Wykonanie koncepcji, projektów, budowa i remonty parkingów oraz remonty chodników
wg wskazań Dzielnicy o kwotę – 25.000 zł
(na zadaniu pozostaje kwota 25.000 zł)
a powyższe środki przeznacza się na nowe zadania:
1. Wniosek nr 43
OK. Kraków-Nowa Huta – os. Zgody 2
a/ malowanie pomieszczeń

kwota – 3.000 zł

b/ organizacja imprez
kwota – 500 zł
2. Wniosek nr 44
Klub Wersalik – świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin ubogich kwota – 4.500 zł
3. Wniosek nr 45
Klub Jędruś – renowacja parkietu dużej sali
kwota – 4.000 zł
4. Wniosek nr 46
Klub Karino Chałupki
a/ organizacja imprez
kwota – 5.000 zł
b/ zakup strojów
kwota – 1.500 zł
5. Wniosek nr 47
Klub Herkules Branice – organizacja imprez
kwota – 3.500 zł
6. Wniosek nr 48
Klub Jedność Wolica
a/ malowanie pomieszczeń
kwota – 2.000 zł
b/ zakup wyposażenia do sali klubowej
kwota – 1.500 zł
7. Wniosek nr 49
Klub Pod Kasztanami Kościelniki
a/ malowanie pomieszczeń
kwota – 3.000 zł
b/ zakup strojów
kwota – 1.000 zł
§4
Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie:
1. Wniosek nr 33
Przedszkole nr 104 – Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych o kwotę 6.000 zł
( na zadaniu pozostaje kwota 6.000 zł)
a powyższe środki przeznacza się na zadanie
2. Wniosek nr 33 b
Przegląd Twórczości Rodziców Dzieci Przedszkolnych
z terenu Dzielnicy XVIII

kwota – 6.000 zł

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc
Uzasadnienie:
W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2577/2013 z dnia 4 września 2013 w
sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej
Kraków na realizację zadań w roku 2014 zachodzi konieczność zmniejszenia środków
przydzielonych przez Rade Dzielnicy XVIII na zadania priorytetowe.

