
Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 1402/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 czerwca 2007 roku 

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: I - 4.1

Nazwa zadania:                             Likwidacja barier architektonicznych

przed zmianą:

Finansowanie w 2007 r.:           1 555 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

ZSO nr 14 os. Dywizjonu 303:

- budowa szybu oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie dojazdu do toru przeszkód.

X LO, ul. Wróblewskiego 8: 

opracowanie dokumentacji projektowej szybu windowego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę windy dla osób niepełnosprawnych,

- budowa szybu windowego.

Budowa szybu oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych – SP Nr 144, ZSOI Nr 3.

Jednostka realizująca:     ZEO-W                                     środki w wysokości                      710 000 zł

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ – ów.

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

- budowę szybu windowego do budynku komunalnego przy ul. Szybisko 21

- budowę platformy schodowej pionowej do lokalu komunalnego w os. Centrum A 6A.

Budowa:

- platformy schodowej pionowej do lokalu komunalnego w os. Centrum A 6A

- wind w budynkach komunalnych: os. Jagiellońskie 1, os. Niepodległości 2 (współfinansowanie).

Jednostka realizująca:       ZBK                                        środki w wysokości                        677 000 

zł

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  w SP Nr 134.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dwóch podjazdów przy wejściu w SP Nr 97.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie toalet oraz wykonanie podjazdu dla osób 



niepełnosprawnych w P-28.

Jednostka realizująca:   ZEO-P                                          środki w wysokości                        72 000 

zł

po zmianie: 

Finansowanie w 2007 r.:           1 755 900 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

ZSO Nr 14 os. Dywizjonu 303:

- budowa szybu oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie dojazdu do toru przeszkód,

- modernizacja placu szkolnego wokół toru przeszkód.

X LO, ul. Wróblewskiego 8: 

- opracowanie dokumentacji projektowej szybu windowego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę windy dla osób niepełnosprawnych,

- budowa szybu windowego.

Budowa szybu oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych – SP Nr 144, ZSOI Nr 3.

Jednostka realizująca:     ZEO-W                                     środki w wysokości                     750 000 zł

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ – ów.

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

- budowę szybu windowego do budynku komunalnego przy ul. Szybisko 21,

- budowę platformy schodowej pionowej do lokalu komunalnego w os. Centrum A 6A.

Budowa:

- platformy schodowej pionowej do lokalu komunalnego w os. Centrum A 6A,

- wind w budynkach komunalnych: os. Jagiellońskie 1, os. Niepodległości 2 (współfinansowanie),

- windy w budynku komunalnym ul. Na Błonie 1 (współfinansowanie).

Jednostka realizująca:       ZBK                                   środki w wysokości                         742 000 zł

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  w SP Nr 134.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dwóch podjazdów przy wejściu w SP Nr 97.

Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie toalet oraz wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w P-28.

Dokończenie budowy pochylni przy wejściu głównym do budynku w G – 28.

Jednostka realizująca:      ZEO-P                                      środki w wysokości                   109 900 zł

Wykonanie bramy i podjazdu dostosowanego do potrzeb  osób niepełnosprawnych w SOSW Nr 4.



Jednostka realizująca:  SOSW   4                                  środki w wysokości                      43 000 zł

Przebudowa pomieszczenia na toaletę  dla osób niepełnosprawnych.

Jednostka realizująca:   Teatr „Bagatela”                     środki w wysokości                      15 000 zł


