
 
 
 

                                        
 
 
 
 
                                        ZARZĄDZENIE NR  2883/2009 
                                        PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
      Z DNIA  15 grudnia 2009 r. 
 
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 716/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 kwietnia 2009 roku 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 264/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  16 luty 2009 roku w 
sprawie ustalenia wykazu zadań do realizacji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 
ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2009 r. ( z późn. 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 
  

W załączniku do zarządzenia Nr 716/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 kwietnia 2009 
roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 264/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 luty 2009 
roku w sprawie ustalenia wykazu zadań do realizacji w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom w 2009 r. ( z poźn. zm.), 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
- punkt 11 załącznika do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Dzielnica 
XI 

Uchwała Nr 
XXI/261/08 z dn. 

24.06.08. 

Zajęcia rehabilitacyjne na basenie, osób niepełnosprawnych z 
instruktorem rehabilitacji - MOPS Filia Nr 8 MOPS 18 000

Zainstalowanie sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniach ul. 
Malborska, Podedworze, Turowicza, Witosa ZIKiT 40 000

Dofinansowanie terapii zajęciowej dla seniorów w MDDPS"Socius" MDDPS 2 000
Uchwała Nr 

XXIV/305/08 z dn. 
30.09.08. 

Remont korytarza- (wymiana płytek) w ZSOI-7 
ZSOI-7 21 500

Uchwała Nr 
XXXV/309/08 z dn. 

28.10.08. 

Wyjazdy  integracyjne dla osób niepełnosprawnych 
MDDPS 38 800

Uchwała Nr 
XXXVII/446/2009 

Z dn. 27.10.09 

Wycieczka dla osób niepełnosprawnych 
MOPS 7 200

 
 
 
 
 
 



 
 
 
- punkt 17 załącznika do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Dzielnica 
XVII 

Uchwała Nr 
XXIII/178/08   z dn. 

25.09.2008. 

Dokończenie remontu zjazdów i barierek wyjścia ewakuacyjnego 
dla wózków inwalidzkich w ZSOI Nr 6 ZEO-Wschód 35 000 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ZSOI Nr 6 ZEO-Wschód 15 000 
Zamontowanie poręczy ( barierek) przy schodach i ciągach 
chodnikowych na terenie Dzielnicy XVII dla osób 
niepełnosprawnych 

ZIKiT 32 500 

Spotkania i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin realizowane w cyklu z czterech przedsięwzięć 
wyjazdowych - realizuje MOPS Filia Nr 9 

MOPS 5 000 

Uchwała Nr 
XXX/224/09  z dn. 

30.04.09. 

Obniżenie krawężników przy chodnikach na przejściach dla 
pieszych na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT 11 500 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjno-wczasowego dla 
dzieci niepełnosprawnych SO 10 000 

Uchwała Nr 
XXX/224/09  z dn. 

30.04.09. 

Likwidacja barier architektonicznych – Budowa miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. 
Architektów i Zielony Jar 

ZIKiT 8500 

Uchwała Nr 
XXXVI/259/09 z dn. 

29.10.09. 

Wykonanie remontu wyjść od strony sali gimnastycznej na 
boisko i od strony wyjścia ewakuacyjnego na teren rekreacyjny 
(remont schodów, poręczy i pochwytów). 

ZEO-Wschód 10 000 

 
 
    § 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Świadczeń Socjalnych. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                  / - / 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


