
 

 

 

 

Uchwała nr 447/21 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 24 sierpnia 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: 

- Jan Pyż - ul. Ostrów remont nawierzchni (recyklina), 

- Amelia Juszczak-Michalska - os. Urocze remont chodnika (bez placu zabaw) przy 

przedszkolu Bajka, 

- Marcin Pawlik - ul. Rzepakowa remont nawierzchni bitumicznej (pętla w rejonie ul. 

Trzcinowej), 

- Krystyna Frankiewicz -os. Zielone remont chodnika od zakola koło bl 14, wzdłuż bl. 12 do 

zakola przed bl. 13, 

- Rafał Brzeziński - os. Kolorowe remont chodnika koło bl. 13 od strony bl. 14 oraz remont 

chodnika koło bl. 14 od strony bl. 15 + krawężnik od strony bl. 14,  

- Jarosław Matuszczyk – ul. Sawy-Calińskiego remont nawierzchni bitumicznej (odc. od 

cmentarza w kierunku ulicy etap I), 

- Tomasz Kudelski - os. Zielone remont chodnika, parkingu koło bl. 2 od przełączki w kierunku 

ul. Mościckiego, 

- Beata Poszwa- os. Spółdzielcze remont chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 105 w 

kierunku ul. Bieńczyckiej 

 

 w dniu 03.09.2021 o godz.9.00. Miejsce spotkania: os. Centrum B 6. 

 

                                                                        § 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 13.08.2021 r. 


