
UCHWAŁA Nr XXIV/368/12
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 15 października 2012

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
szkól podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013.

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

Zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 
podstawowych , gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 na łączną kwotę 699.000 zł:
1/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 os. Handlowe – kwota 20.000 zł 
– wymiana stolarki okiennej – kontynuacja /inwestycja/
2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 os. Teatralne – kwota 20.000 zł 
– wymiana stolarki okiennej - kontynuacja /inwestycja/
3/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os. Słoneczne – kwota 30.000 zł 
– remont instalacji elektrycznej - kontynuacja II piętro /inwestycja/,
4/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52 os. Kościelniki ul. Sawy-Calińskiego – 30.000 zł
– odwodnianie terenu, likwidacja pęknięć ścian piwnic /inwestycja/
5/ Gimnazjum nr 45 os. Willowe – kwota 15.000 zł
– remont instalacji elektrycznej, likwidacja zasilania rozdzielni /inwestycja/
6/ Gimnazjum nr 48 os. Kolorowe – kwota 33.000 zł
– wymiana drzwi wejściowych, wymiana przeszkleń klatki schodowej głównej /inwestycja/
7/ Szkoła Podstawowa Nr 37 os. Stalowe – kwota 25.000 zł
– wymiana okien – kontynuacja /inwestycja/
8/ Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka – kwota 30.000 zł
– wymiana drzwi wewnętrznych - kontynuacja, remont podjazdu /inwestycja/
9/ Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie – kwota 25.000 zł
– wymiana drzwi zewnętrznych, ławy kominiarskie /inwestycja/
10/ Szkoła Podstawowa nr 88 os. Szklane Domy – kwota 30.000 zł 
– remont instalacji elektrycznej /inwestycja/
11/ Szkoła Podstawowa Nr 140 os. Wyciąże ul. Prawocheńskiego – kwota 25.000 zł
– remont  posadzki  na  korytarzach  I  II  piętra  (wymiana  wykładziny),  cyklinowanie  sali 

gimnastycznej /inwestycja/  
12/ Szkoła Podstawowa Nr 142 os. Wolica ul. Drożyska – kwota 21.000 zł
– remont schodów wejściowych /inwestycja/
– wymiana drzwi wejściowych
13/ Przedszkole nr 46 os. Na Skarpie – kwota 25.000 zł
-     remont zaplecza przy kuchni /inwestycja/



14/ Przedszkole Nr 88 os. Wandy – kwota 25.000 zł
– remont ogrodzenia /inwestycja/
16/ Przedszkole nr 93 os. Krakowiaków – kwota 30.000 zł
– remont ogrodzenia /inwestycja/
17/ Przedszkole Nr 94 os. Ogrodowe – kwota 27.500 zł
– wykonanie izolacji pionowej – kontynuacja,
– remont parkietu 1 sala
18/ Przedszkole Nr 96 os. Zielone – kwota 30.000 zł
– remont sanitariatów – kontynuacja,
– remont parkietów w sali,
19/ Przedszkole Nr 98 os. Centrum B – kwota 20.000 zł
– remont ogrodzenia - kontynuacja
20/ Przedszkole Nr 99 os. Stalowe – kwota 27.500 zł
– remont szatni i schodów na I piętro
21/ Przedszkole Nr 100 os. Urocze – kwota 25.000 zł 
– remont murów od frontu, elewacja zewnętrzna,
22/ Przedszkole Nr 102 os. Szkolne – kwota 20.000 zł
– remont tarasu, kontynuacja
– remont schodów i chodnika przed wejściem,
23/ Przedszkole Nr 104 os. Hutnicze – kwota 40.000 zł
– remont C.O.
24/ Przedszkole Nr 105 os. Spółdzielcze – kwota 25.000 zł
– remont tarasu
25/ Przedszkole Nr 107 os. Słoneczne – kwota 30.000 zł
– remont ogrodzenia 
26/ Przedszkole nr 108 os. Handlowe – kwota 20.000 zł
– remont tarasu
27/ Przedszkole Nr 109 os. Urocze – kwota 20.00 zł 
– remont tarasu,
28/ Przedszkole Nr 110 os. Kolorowe – kwota 30.000 zł
– montaż windy kuchennej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                               
Przewodniczący 

                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc
                                                                                                



Uzasadnienie:
W/w listę rankingową sporządzono w oparciu o komisyjne  przeglądy placówek.
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