
UCHWAŁA Nr XXXVIII/435/17 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 26 lipca 2017 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2017 - 2018. 

 
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 

2014 r. poz. 1854) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Anuluje się § 3 uchwały nr XXXVI/423/17 z dnia 15 maja 2017 w sprawie wniosku do 

Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa huta do 

realizacji w latach 2017 – 2018.  

 

§ 2 

 Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta wprowadzonych uchwałą nr XXXVI/423/17 z dnia 15 maja 2017: 

  

1. Budowa, modernizacja, prace remontowe w zakresie oświetlenia – zadanie nowe nie 

wprowadzone do WPF i WPI 

 

Budowa, modernizacja, prace remontowe w zakresie oświetlenia – realizacja zadań w trybie 

zaprojektuj i wybuduj  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Cel zadania: dobudowa i modernizacja oświetlenia 

Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania 

2017 Realizacja zadania/rozpoczęcie prac projektowych 

1. os. Kolorowe - dobudowa 2 słupów wraz z 

oprawami na skwerze zielonym pomiędzy ul. 

Wiśniowy Sad a bl 19 os. Kolorowe, 

2. os. Kolorowe – dobudowa 3 słupów wraz z 

oprawami w ogródku jordanowskim koło bl 4a (dawny 

basen) 

3. os. Hutnicze – dobudowa 2 słupów wraz z 

oprawami, doświetlających miejsce gdzie ma powstać 

siłownia zewnętrzna i wymiana słupa wraz z oprawą 

przed DPS, 

4. os. Zielone – przy bl nr 2 wymiana istniejących 

opraw na słupach na 3 oprawy LED, 

5. os. Centrum D – dobudowa 2 słupów wraz z 

oprawami na alejce spacerowej biegnącej od bl nr 1 do 

bl 8, 

6. os. Centrum D – dobudowa 3 słupów wraz z 

0 zł  



oprawami w ogródku jordanowskim, 

7. os. Stalowe – dobudowa 3 słupów wraz z oprawami 

za bl nr 7 i 8, 

8. ul. Rzepakowa - dowieszenie 7 opraw na 

istniejących słupach przy ul. Rzepakowej w kierunku 

ul. Prawocheńskiego, 

9. os. Wandy – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą przy 

bl nr 17, 

10. os. Wandy – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą przy 

bl nr 19, 

11. os. Wandy – dobudowa 2 słupów wraz z oprawami 

przy bl nr 29, 

12. os. Na Skarpie – dobudowa 2 słupów wraz z 

oprawami lamp na terenie byłego ogródka 

jordanowskiego, 

13. os. Na Skarpie – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą 

z boku garaży na parkingu z boku przychodni przy bl 

nr 7, 

14. os. Na Skarpie – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą 

przy bl nr 36, 

15. os. Na Skarpie – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą 

z boku garaży na parkingu z boku przychodni przy bl 

nr 55-56.  

16. ul. Rzepakowa – teren projektowanego ogródka 

jordanowskiego przy remizie OSP dowieszenie 1 

oprawy dwuramiennej na istniejącym słupie. 

17. os. Kolorowe – dobudowa 1 słupa wraz z oprawą 

przy ul. Boruty-Spiechowicza pomiędzy bl nr 9 a 

Martenem. 

18. os. Spółdzielcze – dobudowa 2 słupów wraz z 

oprawami na parkingu przy bl 11. 

  

2018 Realizacja zadania/zakończenie prac projektowych 

wraz z realizacją 

100 000 zł – środki wydzielone 

do dyspozycji Rady Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący                                                              

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                               Stanisław Moryc 

 
 

Uzasadnienie: 

Zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z 

zakresem rzeczowym: zakup części wyposażenia dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych na kwotę 50 000 zł 

został zrealizowany. W związku z powyższym wpisywanie zadania do WPF i WPI nie jest konieczne.               

 


