
Uchwała Nr XIV/145/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 16 września 2019  

 

w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.   

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k 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 ), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

Wnioskuje się o wprowadzenie do  budżetu Miasta Krakowa na  rok 2020 następujących 

zadań: 

I. Edukacja: 

1. Rozbudowa bazy sportowej ZSOS nr 2 o obiekt siłowni wraz z zapleczem, 

2. Remont sali gimnastycznej SP nr 141 os Kościelniki,  

3. Budowa parkingu przy SP nr 141 os Kościelniki, 

4. Remont zdewastowanego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi SP nr 141 os. 

Kościelniki, 

5. Remont sanitariatów przy sali gimnastycznej SP nr 142 os. Wolica,   

6. Dokończenie utwardzenia terenu przy SP nr 142 os Wolica,  

7. Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 142 os Wolica, 

8. Wdrożenie programu "Aktywne Wakacje to Otwarte Szkolne Boiska" zakładającego 

zatrudnienie w okresie wakacyjnym przez gminę/szkołę instruktora/opiekuna boiska tak 

by dzieci będące w wakacje w mieście mogły korzystać ze szkolnej infrastruktury 

sportowej,  

9. Rozbudowa bazy sportowej SP nr 37 os. Stalowe o szatnie wraz z sanitariatami, 

10. Remont bazy sportowej SP nr 103 os. Kolorowe – boiska, trybuny, odwodnienie boiska, 

bieżnie, skocznie, 

11. Rozbudowa ZSP nr 9 ul. Prawocheńskiego o trzy sale przedszkolne, toalety przy nich, 

jadalnie i szatnie dla przedszkolaków, pomieszczenie gospodarcze dla przedszkola oraz 

parking samochodowy przy ZSP nr 9 na działce nr 168 obr. 33  Nowa Nuta,  

12. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 74 os. Branice, 

13. Budowa parku rowerowo-hulajnogowego w miejscu byłego miasteczka rowerowego przy 

ul. Padniewskiego/Tomickiego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

    Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

Uzasadnienie: 

Rada Dzielnicy wskazuje wpisanie do Budżetu Miasta Krakowa zadań, których ze względu na 

niewystarczające środki jaki dysponuje od lat nie może zrealizować, a które są regularnie 

zgłaszane przez mieszkańców.   


