
ZARZĄDZENIE NR 2749/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1128/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja
2007 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2007r. ( z póź. zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 1 uchwały Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia               
6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych 
zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1326/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia     
14 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom            
w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych zarządza się, co następuje:

 § 1

Zmienia się zarządzenie Nr 1128/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2007 r.           
w sprawie ustalenia zadań do realizacji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 
ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2007r. ( z póź. zm. ) w ten sposób, że:
- punkt 4 załącznika do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

Organizacja wyjazdu (wypoczynek letni) połączony z 
rehabilitacją leczniczą dla dzieci z zaburzeniami 
emocjonalnymi dla uczniów ZSOI-1

SO 22 876
Uchwała Nr 
XVII/183/07 Wydanie „Krakowskiego Informatora dla Osób 

Niepełnosprawnych” SO 5 124

Opracowanie i wdrożenie programu specjalistycznego stałej 
pomocy dla osób niepełnosprawnych ZEO-Południe 7 000

Realizacja projektów kulturowo- edukacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych z tereniu Dzielnicy V

Krowoderska 
Biblioteka 
Publiczna

1 500

Zakup sprzętu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ZSOI-1 ZEO-Zachód 5 500
Zakup sprzętu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ZSOI-1 ZEO-Zachód 20 000
Zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych Przedszkole Nr 55 ZEO-Zachód 8 000

Organizacja rehabilitacji leczniczej dla dzieci z zaburzeniami 
w narządach ruchu połączona z hipoterapią dla uczniów z 
ZSOI-1 oraz dzieci z terenu dzielnicy V

MDK "Dom 
Harcerza" 

ul.Reymonta 
18

25 000

4  DzielnicaV

Uchwała Nr 
LIX/397/06 

Zakup sprzętu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

MDK "Dom 
Harcerza" 

ul.Reymonta 
18

25 000

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
 / - / 


