
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 435/21 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 6 lipca 2021 
 

w sprawie delegowania radnych. 
 

 

 Na podstawie  § 3 pkt 5 lit. b 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, ze zm.) i Uchwały nr III/19/2018 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 grudnia 2018 r. w 

sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do 

wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu, Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

 

 Deleguje się członków Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta: o udziału w przeglądach 

gwarancyjnych prac utrzymaniowych z 2018 roku: 

- ul. Osiedlowa remont chodnika wzdłuż jezdni po prawej stronie od bl. 26 do 37, remont 

chodnika wzdłuż bloków 28 do 29 wraz z sięgaczami, remont chodników przy ul. Stalowej 

dojścia do klatek bloków 24, 25, 26 - Iwona Sewiło 

- os. Stalowe remont chodnika od zakola do garaży wzdłuż ogrodzenia przedszkola koło bl.1 - 

Jan Pyż 

- os. Centrum D remont chodnika koło bloku 5- Jarosław Matuszczyk 

- os. Centrum B remont chodnika koło bloku 10 + remont chodnika wzdłuż bloku 1 - Beata 

Poszwa 

- os. Hutnicze remont chodnika pomiędzy blokami 1 i 2 wraz z sięgaczem  

w kierunku al. Solidarności przełączki od bloku 1 do 2 i od bloku 2 do 3 - Stanisław Rachwał 

- os. Ogrodowe remont chodnika pomiędzy blokami 12 a 14 wewnątrz osiedla – Jan Pyż 

- os. Wandy remont chodników wejść do klatek koło bloku 5 - Agnieszka Żołądź 

- os. Na Skarpie remont chodnika i parkingu koło bloku 25 i remont parkingu koło bloku 26 

wraz z jezdnią - Kacper Rosa 

- os. Na Skarpie remont chodnika koło bloku 40 - Kacper Rosa 

- os. Willowe remont parkingu przy ogrodzeniu ogródka przy bl.23 - Agnieszka Żołądź 

 

 w dniu 16.07.2021 o godz.11.00. Miejsce spotkania: przy budynku os. Krakowiaków 25 

 

                                                                        § 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                            Przewodniczący 

                                                                                  Rady i Zarządu 

                                                                              Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

                               

                                                                                           Stanisław Moryc 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zarząd Dzielnicy realizuje wniosek – pismo ZDMK z dnia 02.07.2021 r. 


