
Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 1827/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31.08.2007

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.:             1723 400 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

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

Zakup, montaż i uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych -  sygnalizacje świetlne na terenie 

Dzielnicy X – Swoszowice.

Jednostka realizująca:      KZD                                        środki w wysokości                      22 000 zł

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

Jednostka realizująca:  SOSW   4                                  środki w wysokości                      43 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2007 r.:              1 800 600 zł  

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

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.

Zakup i montaż podnośnika w ZSS Nr 11.

Jednostka realizująca:       ZEO-P                                   środki w wysokości                        135 100 zł



Zakup, montaż i uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych -  sygnalizacje świetlne na terenie 

Dzielnicy X – Swoszowice.

Zakup, montaż i uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych na skrzyżowaniach: al. Pokoju –

ul. Fr.Nullo, al. Pokoju – ul. Ofiar Dąbia, ul.Grzegórzecka – ul. Chodkiewicza, ul. Olszyny -

ul.Nadbrzeżna – ul. Grochowska – ul. Brodowicza.

Jednostka realizująca:      KZD                                        środki w wysokości                      52 000 zł

Wykonanie bram i podjazdów dostosowanych do potrzeb  osób niepełnosprawnych w SOSW Nr 4.

Jednostka realizująca:  SOSW   4                                  środki w wysokości                      65 000 zł


