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Projekt zarządu
opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu

UCHWAŁA Nr

.

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 19 maja2014

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli na rok 2014.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. l i ust. 3 Statutu Dzielnicy XVIII stanowiące go zaŁącznik nr
18 do uchwały nrLXVII/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 poźn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII
Nowa Huta uchwala, co następuje:

§l
Dokonuje się korekty uchwały nr XXXVII/587113 z dnia 2I pażdziernika 2013 w
sprawie zadań powierzonych zakresie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014:

W ramach listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół
podstawowych, gimnazjów,przedszkoli na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
l. Zmienia się zakres zadania pn. Zespoł Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os.
Teatralne -,,modernizacjai doposażenie placu zabaw" na,,wykonanie bramki i chodnika do
placu zabaw" - kwota 15.000 zł.
2. Zmienia się zakres zadania pn. Szkoła Podstawowa nr 74 os. Branice - ,,modernizacja i
doposażenie placu zabaw" na ,,wymiana drzwi wewnętrznych, montaż osłon
zabezpieczających kaloryfery na korytarzach szkolnych oraz malowanie ściankorytarzy,
szatni,łazięnękuczniowskich i bocznej klatki schodowej" - kwota 33.000 zł.
3. Zmienia się zakres zadania pn. Szkoła Podstawowa nr 142 os. Wolica ul. Drożyska ,,modernizacja i doposazenie placu zabaw" na ,,wymiana drmvi, i remont schodów oraz
wykonanie chodnika do placu zabaw, zaadaptowanie pomieszczenia na toaletę dla
przedszkolaków w starej częścibudynku" - kwota 33.000 zł.
uchwała wchodzi w życie
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uzasadnienie:
zmianaprzemaczenia środków następuje na wniosek wydziń Edukacji
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Wydział poinformował, że zadanie inwestycyjne Dzielnic nr Dz XVIII - 4 pn.Utworzenie
w ramach programu ,,Radosna Szkoła" oraz rozstrzygnięciem postępowań
przetargowych na realizację, umowy zostaną podpisane wyłącznie w oparciu o środki

placów zabaw

zaplanowane w ramach inwestycji programowej VII-1.35.

