
                ZARZĄDZENIE NR 1856/2007
                                                PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                                                  Z DNIA 7 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie budowy sieci 
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych poprzez realizację 
Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA – druk nr 294.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się poprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania 
dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych w miejscach publicznych poprzez realizację Programu Krakowska Sieć AED 
IMPULS ŻYCIA – druk nr 294, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
           / - / 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 1856/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2007 r.

POPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Krakowa w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w 
miejscach publicznych poprzez realizację Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA 
– druk nr 294.

Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

W załączniku do projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa 
w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych 
poprzez realizację Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA wprowadza się następujące 
zmiany:

1. na stronie 7 w ramach harmonogramu realizacji projektu na 2008 rok skreśla się liczbę 
„450”;

2. na stronie 8 i 9 w ramach harmonogramu realizacji projektu na rok 2008, 2009 i 2010 
skreśla się liczby „150”;

3. skreśla sie fragment zatytułowany „Przewidywany koszt oraz ramowy harmonogram 
finansowania projektu” (strona 9 i 10).   

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Krakowa popiera inicjatywę Radnych Miasta w sprawie budowy sieci 
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych. Podkreślić jednak należy, 
że przedstawiona propozycja wymaga przygotowania licznych procedur, które można opracować w 
ramach prac przygotowawczych i konsultacji ze środowiskiem medycznym. 


