
Dz09.0021.7.2019 

 
          Uchwała Nr VII/ 43 /2019 

Rady Dzielnicy IX 

               Łagiewniki – Borek Fałęcki 

z dnia 10.04.2019r.  

 
w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania 

działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej              

i zdrowia” na lata 2019 – 2023. 

 

Na podstawie § 3 pkt.1 lit. i  uchwały Nr XCIX/1503 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845z późn. zm.) Rada Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

  

               § 1 

 

 Przyjmuje się dzielnicowy program pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności 

miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  na 

lata 2019 – 2023, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświaty działających na terenie 

Dzielnicy IX. 

 § 2 

  

 Celem programu są działania zmierzające do: 

– wspierania placówek oświatowych w zakresie poprawy stanu technicznego oraz 

wyposażenia, 

– wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych w placówkach oświatowych na 

terenie Dzielnicy, 

– współfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych, 

-  budowa, modernizacja, remonty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie 

Dzielnicy IX, 

-  upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców poprzez współfinansowanie 

imprez i obozów sportowych,   

      -  finansowanie konkursów i koncertów adresowanych do mieszkańców Dzielnicy IX,    

realizowanych przez placówki kulturalne działające na terenie Dzielnicy IX,  

- wspieranie, poprzez dofinansowanie  działalności bibliotek,  

- wspieranie, poprzez dofinansowanie  kulturalnej i artystycznej działalności domów                   

i klubów kultury, 

- wspieranie, poprzez dofinansowanie działalności placówek psychologiczno – 

pedagogicznych. 

 § 3 

  

 Cele niniejszego programu realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę 

realizacji zadań w zakresie wspierania działalności miejskich placówek oświaty. 

  

  

  

  



 § 4 

  

 W ramach dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności 

miejskich placówek oświaty” realizowane będą zadania wskazane przez Radę Dzielnicy IX 

Łagiewniki- Borek Fałęcki w uchwałach w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 

do dyspozycji Dzielnicy IX na lata 2019-2023. 

  

  

 § 5 

  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

  

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

Borek Fałęcki. 


