
 

Uchwała Nr XIV/148/2019  

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. Kultura: 

1. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportową na Błoniach Mogilskich, 

2. Budowa świetlicy osiedlowej w os. Ruszcza przy ul. Jeziorko na działce nr 255 obr. 21 

Nowa Huta, 

3. Rozbudowa istniejącej świetlicy w os. Pleszów,   

4. Utworzenie trasy Podziemna Nowa Huta w przestrzeni dzielnicy - oznakowanie, tablice 

informacyjne, ciekawostki, wyznaczenie miejsca parkowania autokarów na czas 

zwiedzania, niezbędne remonty małej infrastruktury i zieleni na trasie,  

5. Wdrożenie programu "Neony Nowej Huty" dotyczącego rewitalizacji w przestrzeni 

dawnych Neonów stanowiących symbole dzielnicy i niezaprzeczalną atrakcję 

turystyczną. Jednocześnie program wymuszałby na przedsiębiorcach chcących w 

przyszłości zainwestować w reklamę zewnętrzną by była ona wyłącznie w formie neonu 

nawiązującego do klimatu dzielnicy i czasów kiedy to neony rozświetlały dzielnicę 

(czcionka, kształt itp.), 

6. Utworzenie trasy Szlakiem Nowohuckiej Historii – szlak zostanie oznaczony poprzez 

słupki z tablicami, na których będą kody QR do aplikacji i strony, oraz informacja o 

opisywanym budynku, wydarzeniu, rzeźbie, kapliczce, mieszkającej lub związanej z 

danym miejscem osobie itd., 

7. Remont w filii 54 Biblioteki Kraków na Os. Młodości 8. 

 

§ 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.   


