UCHWAŁA Nr XIII/219/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 19 grudnia 2011
w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta
uchwala, co następuje:
§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w projekcie budżetu na rok
2012 następujących zadań:
1. ul. Obrońców Krzyża w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do
skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską (z wyłączeniem zakresu skrzyżowania z ul.
Kocmyrzowską). Dokumentacja jest opracowana. W tamtym roku została
przeprowadzona jej aktualizacja. Remont samych chodników.
Koszt około 1.500.000 zł
2. al. Andersa po prawej stronie od Placu Centralnego w stronę ronda Kocmyrzowskiego
do granic istniejącej przebudowy - remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej.
Zadanie dwuletnie. Pierwszy rok przygotowanie dokumentacji: koszt około 100.000 zł.
Koszt realizacji około 1.400.000. Całość kosztów około 1.500.000 zł
3. ul. Bieńczycka od strony Dzielnicy XVIII. Od ronda Czyżyńskiego do granic
istniejącej przebudowy w stronę ronda Kocmyrzowskiego - remont chodnika wraz z
budową ścieżki rowerowej. Zadanie dwuletnie. Pierwszy rok przygotowanie
dokumentacji: koszt około 75.000 zł.
Koszt realizacji około 500.000 zł. Całość kosztów około 500.000 zł
4. al. Solidarności po obu stronach od Placu Centralnego w kierunku ul. Bulwarowej remont chodników. Zadanie jednoroczne. Remont nie potrzeba projektu.
Koszt całości około 1.500.000 zł
5. ul. Ludźmierska od ul. Obrońców Krzyża do al. Andersa - remont chodników po obu
stronach. Zadanie jednoroczne. Remont nie potrzeba projektu.
Koszt całości około 1.000.000 zł

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje, Rada Dzielnicy nie jest w stanie
zabezpieczyć wystarczających kwot na realizację w/w zadań.

