
 

UCHWAŁA Nr LII/513/2018 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 30 sierpnia 2018 

 

w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania realizowanego 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 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 

1854 z późn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

1. Samorządowe Przedszkole nr 88 os. Wandy 2 - remont kapitalny tarasu, 

2. Samorządowe Przedszkole nr 96 os. Zielone 27 - kompleksowy remont dachu i 

elewacji wraz z izolacją zewnętrzną (zalecana termomodernizacja),  

3. Samorządowe Przedszkole 100 os. Urocze 15 - odbudowa i oddymianie klatki 

schodowej zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, 

4. Samorządowe Przedszkole nr 110 im. M. Kownackiej os. Kolorowe 28 - odbudowa i 

oddymianie klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, 

remont kapitalny ogrodzenia, 

5. Szkoła Podstawowa nr 37 os. Stalowe 18 - remont podłóg w salach i na korytarzach, 

remont tarasu zewnętrznego,  

6. Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie 8 - remont podłóg w salach i na korytarzach, 

wymiana drzwi wewnętrznych (40 sztuk), drzwi wahadłowych w holu (5 sztuk), 

zgodnie z zaleceniami po przeglądzie BHP, kompleksowy remont dachu, remont 

elewacji wraz z izolacją zewnętrzną oraz termomodernizacja budynku, 

7. Szkoła Podstawowa 88 os. Szklane Domy 2 - remont podłóg w salach i na 

korytarzach, remont elewacji wraz z izolacją zewnętrzną oraz termomodernizacja 

budynku, 

8. Szkoła Podstawowa nr 91 os. Handlowe 4 - wymiana okien, remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz termomodernizacja budynku,  

9. Szkoła Podstawowa nr 105 os. Słoneczne -  remont podłóg w salach i korytarzach, 

remont elewacji wraz z izolacją zewnętrzną,  

10. Szkoła Podstawowa nr 141 ul. Sawy-Calińskiego 13 -  remont kapitalny parkingu, 

wymiana 2 bram wjazdowych i furtki, zgodnie z zaleceniami PIP, 

11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Prawochońskiego 7 – remont 6 sanitariatów, 

zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz termomodernizacja 

budynku wraz z izolacją fundamentu, 

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19  os. Willowe 1 – kompleksowy remont dachu, 

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os. Teatralne 35 -  remont podłóg 

w salach i na korytarzach, 

14. Samorządowe Przedszkole nr 108 os. Handlowe 3 – termomodernizacja budynku 

wraz z izolacją fundamentu, 



15. Samorządowe Przedszkole nr 94 os. Ogrodowe 3 – termomodernizacja budynku wraz 

z izolacją fundamentu, 

16. Zespół Szkół Specjalnych nr 14 os. Sportowe 28 – termomodernizacja budynku. 
 

§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                  

             

                                                                                             Przewodniczący  

Rady i Zarządu   

  Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

Stanisław Moryc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Ze względu na niewystarczające środki, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy w zakresie remontów 

przedszkoli o szkół wnioskuje się o zabezpieczenie wystarczających kwot na realizację zadań. 

Realizacja zadań wpłynie na poprawę zdegradowanej infrastruktury technicznej placówek 

oświatowych.   


