
 

                                                          UCHWAŁA nr 844/18 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 29 sierpnia 2018 roku 
 

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 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.  poz. 

1854 z późn. zm.) i Uchwały nr V/53/15 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 16 lutego 2015 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 członka Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta:  

1. Krystyna Frankiewicz do udziału w komisji odbioru prac – remont chodnika koło bloku 10 i 

remont chodnika wzdłuż bloku 1 na os. Centrum B w dniu 03.09.2018 o godz. 09.00. Miejsce 

spotkania – os. Centrum B, 

2.  Bogumiła Drabik do udziału w komisji odbioru prac – 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 na os. Hutniczym w dniu 03.09.2018 o godz. 09.30. Miejsce spotkania – os. Hutnicze, 

3. Bogumiła Drabik do udziału w komisji odbioru prac – remont chodnika od zakola do garaży 

wzdłuż ogrodzenia przedszkola koło bloku 1 na os. Stalowym w dniu 03.09.2018 o godz. 

09.45. Miejsce spotkania – os. Stalowe, 

4. Bogumiła Drabik do udziału w komisji odbioru prac – remont parkingu przy ogrodzeniu 

ogródka koło bloku 23 os. Willowym w dniu 03.09.2018 o godz. 10.00. Miejsce spotkania – 

os. Willowe, 

5. Marta Bielecka-Woźniak do udziału w komisji odbioru prac – remont chodnika i parkingu 

koło bloku 25 i remont parkingu koło bloku 26 wraz z jezdnią na os. Na Skarpie w dniu 

03.09.2018 o godz. 10.15. Miejsce spotkania – os. Na Skarpie, 

6. Wojciech Ruśniak do udziału w komisji odbioru prac – remont nawierzchni ( recyklina ) na  

ul. Ostrów w dniu 03.09.2018 około godz. 11.00. Miejsce spotkania – ul. Ostrów, 

7. Marian Baś, Katarzyna Kapelak-Legut, Adam Krztoń, Beata Poszwa, Kacper Rosa  do 

udziału w komisji odbioru prac dotyczących bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich 

oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy XVIII w dniu 05.09.2018 o godz. 10:00. 

Miejsce spotkania – os. Willowe ( ogródek jordanowski). 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           

 

                                                                                      Przewodniczący  

                                                                                        Rady i Zarządu                                                

                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                               

 

                                                                                      Stanisław Moryc 

 

 

Uzasadnienie: 

Zarząd Dzielnicy realizuje wnioski – pismo MCOO i ZMM.                                    


