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Uchwała Nr …………/……….. /2011 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 
z dnia 20 października 2011 r. 

 

 

 

w sprawie: korekty Uchwały Nr VII/ 88/2011 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia  

30 czerwca 2011 roku dot. podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania 

priorytetowe Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przewidzianych do realizacji w 2012 roku. 

 
Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/660/96 

Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11. 2002 r. Nr 243, poz. 3278 zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Zmniejsza się o 115 000 złotych kwotę przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Modernizacja 

placów zabaw wg wskazania Dzielnicy”. 

§2. Po zmniejszeniu kwota przeznaczona na realizację zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw 

wg wskazania Dzielnicy” wynosić będzie 41 000 złotych. 

§3. Postanawia się o uruchomieniu zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 2 – sfinansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania 

dotacji w ramach programu Radosna Szkoła” – 115 000 złotych. 

§4. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Uchwałę podejmuje się z uwagi na konieczność sfinansowania przez Radę Dzielnicy III 

Prądnik Czerwony wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania 

dotacji w ramach programu Radosna Szkoła. Zgodnie z założeniami programu Ministerstwo 

Edukacji Narodowej może dofinansować 50% kosztów budowy przyszkolnego placu zabaw 

(w przypadku SP nr 2 jest to kwota 115.000 zł). Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 

zadeklarowała, iż w przypadku uzyskania dotacji plac zabaw będzie miał charakter 

ogólnodostępny. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 jest także potrzebna, 

gdyż w nowym roku szkolnym do tej placówki oświatowej uczęszcza 50 dzieci w wieku 6 lat.  


