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projekt zarządu

UCHWAŁA Nr ...
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnta

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 20l6.

Napodstawie§70ust.4wzw.z§3pktloraz§63ust.3uchwałynrXCIX/1512/14RadyMiasta
Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu dziŃania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Mał, z2014 r. poz. 1854) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje;

§1

Zmienia się realizatora zadań przyjętych Uchwałą Nr XIV/I 82l15 z dnia 16 lipca 20l 5 w
następujący SpoSÓb:

1.

z zadania:

ż.
z zadania.

1. Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich uczniów - część
dzielnicowa dla dzielnicy xvllI Nowa Huta

86 650,00 zł Wydz. Edukacji UMK

na zadanie:

l, Wspólny projekt edukacyjny d|a krakowskich uczniów - część
dzielnicowa dla dzielnicy XVIII Nowa Huta l 6 650,00 zł

l 8 000,00 zł
9 000,00 zł

20 000.00 zł
5 000,00 zł
8 000,00 zł

| 0 000,00 zł

ZEO|P nr 109
ZEOISP nr'74
ZEO1SP nr 37
ZEOISP nr 88

ZEO| SP nr l42
ZEO/ZSO nr 52

ZSP nr 9
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300 000,00 zł ZIKIT

na zadanie:
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300 000,00 zł ZZM



2. ,,Wyjątkowy Mikołaj dla wyjątkowych Dzieciaków'' -
Pomóżmy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom

9 350,00 zł Wydział Kultury i
D zie dzi ctw a Narodowego

UMK

aJ.
z zadania,.

na zadanię:

2. ,,Wyjątkowy Mikołaj dla wyjątkowych Dzieciaków'' -
Pomóżmy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom

9 350,00 ń NCK

4,
z zadania:

na zadanie:

§2

Ustala się realizatora zadań przyjętych Uchwałą Nr XIV/1 82l|5 z dnia
następujący sposób:

l.
z zadania:.

l6 lipca 2015 w

l. Budowa , modernizacja, prace remontowe dróg,
chodników, mięisc postoiowych

l 093 540,00 zł

na zadanie:

3. ,,Słowo oknem na świat" 4 000,00 zł Wydział Kultury i
D zi ed,zictw a N arodowego

UMK

3. ..Słowo oknem na świat" 4 000,00 zł Nowohucka Biblioteka
publiczna



§3

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

uzasadnienie:
Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do Budzętu Miasta Krakowa zadań wskazanych przez
Dzielnicę XVIII Nowa Huta do realizacji w roku 2016. PĄekt uchwaĘ spełnia wymogi,
o których mowa w § 65 Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Progi wydatkowe:
o § 65 ust. 1 zadania. o których mowa § 3 pkt l lit a-d kwotaminimalna ż 448 540 zł,

' § 65 ust. Ż zadania z zakresu dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych
kwota minimalna 17 4 896 ż,

. § 65 ust.3 zadaniazzal<resu obsługi administracyjno-biurowej Rady
Nowa Huta kwota maksymalna19 958 zŁ,

i Zarządu Dzielnicy XVlll

o § 65 ust. 4 zadania z zakresu komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy kwota maksymalna
69 958 zł.
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