
UCHWAŁA Nr XXI/341/12
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 9 lipca 2012

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, 
przedszkoli na rok 2012.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z  
późn. zm.),  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje  się  korekty  uchwały  nr  XI/164/11  z  dnia  24  października  2011  w sprawie 
zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012:
W  ramach  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się zakres zadania pn. Szkoła Podstawowa Nr 80 os.  Na Skarpie – wymiana 
płytek PCV – kwota 25.000 zł na „Wymiana płytek PCV, remont podłogi i parkietu”. 

2. Środki  pozostałe  po przetargu  na  zadanie  pn.  Szkoła  Podstawowa Nr 88  os.  Szklane 
Domy – remont  sanitariatów kontynuacja  – kwota 30.000 zł,  przeznacza  się na prace 
remontowe w placówce. 

3. Środki  pozostałe  po przetargu  na  zadanie  pn.  Przedszkole  Nr  105 os.  Spółdzielcze  – 
remont  elewacji  zewnętrznej  –  kwota  30.000  zł,  przeznacza  się  na  malowanie  sal 
przedszkolnych, łazienek i klatki schodowej. 

4. Środki pozostałe po przetargu na zadanie pn. Przedszkole Nr 88 os. Wandy – wymiana 
okien – kwota 25.000 zł, przeznacza się na malowanie sali. 

5. Środki  pozostałe  po  przetargu  na  zadanie  pn.  Przedszkole  Nr  110  os.  Kolorowe  – 
malowanie ścian i klatek schodowych kontynuacja – kwota 20.000 zł, przeznacza się na 
dalsze prace remontowe w placówce. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                            

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Na wniosek Dyrekcji placówek oświatowych Rada Dzielnicy zmienia przeznaczenie środków.
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