c,
Druk nr

Ą6b

ll!{

?2
projekt zarządu

UCHWAŁA Nr ....

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia

w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,zadań inwestycyjnych planowanych przezPladę Dzielnicy
XVIII Nowa Huta do realizacji w latach ż015 - 2018.

Na podstarł,ie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/I512/14 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. l854) Rada Dzielnicy XVlII Norva Huta uchwala. co następuje:

§l
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 YIl78l15 z dnia 26 lutego 2015 zgodnie z
niniejszą uchwałą:

t.

Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Prawochęńskiego

realizaclą.

Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Prawocheńskiego

-

-

modernizacja kotłowni wraz z

modernizacja kotłowni wraz z

realizacją
Zesooł Szkolno-Przedszkolnv Nr 9
C eI zadania: modemizac a kotłowni
kwota i żrodłofinansowania
F azy realizaci i inwestyc i i
9 0a0 zł - środkiwydzielone do dyspozycji
Realizacj a zadanial wykonanie
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
dokumentacji
i

Lata:

ż0I5
ż016

Real izacj a zadanial realizacja

70 000 zł - środkiwydzielone do dyspozycji

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

§2
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzęnie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Więloletniego Planu Inwestycyjn ego, zadań inwestycyj nych Dzielnicy
XVIII Nowa Huta wprowadzonych uchwałą nr IXllż4lI5 z dnia 30 kwietnia 2015 zgodnie z
niniejszą uchwałą:

ż. Doposażenie ogródków

jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Doposazenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Zarząd Infrastruktury Komuna lnej i Transp ortu
CeI zadania: modernizacja i wyposazenie w nowe urządzęnia zabawowe istniejących
osródków iordanowskich
kwota i źrodłofinansowania
Lata:
F azv rea|izaci i inwestvci i
ż0l5 Realizacja zadania / dostawa
458 000 zł - środkiwydzielone do dyspozycji
urzadzeń
Radv Dzielnicv XVIII Nowa Huta
ż016
Realizacj a zadanial dostawa
270 000 zł - środkiwydzielone do dyspozycji
Radv Dzielnicv XVIII Nowa Huta
urzadzęń

3.

os. Krakowiaków - budowa parkingu przy bloku 19

WPF i WPI

-

zadanie nowe nie wprowadzone do

os. Krakowiaków - budowa parkingu przy bloku 19

Zarząd Infrastruktury Komuna lnej i Transp ortu
cel zadania: budowa parkingu na os. krakowiaków
Lńa,.
Fazy realizac lnwestycIl
kwota i żrodło finansowania
ż0l5 Realizacja zadania l rozpoczęcie
0 zł - środkiwydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicv XVIII Nowa Huta
orac oroiektowvch
ż016 Realizacj a zadanial zakończenię
100 000 zł- środkiwydzielone do dyspozycji
proiektu wraz z ręalizacia
Rady Dzielnicv XVIII Nowa Huta

4.

os. Stalowe - budowa parkingu pomiędzy blokami
wprowadzone do WPF i WPI

9 a15

i8

a 14 -zadanię nowe nle

os. Stalowe - budowa parkingu pomiędzy blokami 9 a 15 i 8 a 14

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Tran sport u

cel zadania: budowa parkingu
Lata:
Fazy realizac inwestvcii
ż015 Realizacja zadania l rozpoczęcie
orac oroiektowvch
ż0l6 Realizacj a zadanial zakończęnię
nroiektu wraz z realizacia

na os. stalowvm

kwota i źrodłofinansowanta

0 zł - środkiwydzielone do dyspozycji Rady

Dzielnicv XVIII Nowa Huta
60 000 zł - środkiwydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicv XVIII Nowa Huta

5, Budowa, modernizacja, pracę remontowe w zakresie oświetlenia na teręnie Dzielnicy
XVl[ Nowa Huta - zadanię nowe nie wprowadzone do WPF i WPI
Budowa, modernizacj a, prace remontowe w zakresie oświetlen a na terenie Dzielnicy
xvill Nowa Huta - reallzaciazadań w trvbie zanroiektui iwvbudu
zarzad Infrastrukturv komunalne i i Tran snortu
cęl zadanta: dobudowa i modernizacia oświetlęnia
Lata,.
F azv realizaci i inwestvcii
kwota i źródłofinansowanta
ż015
0zł
Realizacja zadanial rozpoczęcie prac
projektowych
- dobudowa lampy
oświetleniowej pomiędzy b|ż8 a29,
2. os. Szkolne - dobudowa lampy przy
altanie śmietnikowej przy bl13,
3.os. Wandy - dobudowa lampy przy bl l8
1.os. Krakowiaków

k/TPD,

- dobudowa lampy
pomiędzy bl3ż a ogródkiem,
5. os. Stalowe - dobudowa lampy koło bl 5
4.os. Sportowe

i

l1,

6. os. Na Skarpie - dobudowa lampy przy bl
64,
7. os. Ogrodowe - modernizacja oświetlenia

przy ulicy wewnątrzosiedlowej pomiędzy bl
15

i

18

8. ul. Plażowa

- dowieszenie oprawy na
istniejącym słupie
9. ul. Ostafina - dowieszenie opraw na
dwóch istniejących słupach
l0. ul. Odmętowa - dowieszenie trzech
opraw na istniejących słupach na odcinku
ulicv w kierunku Łąk Nowohuckich

ż0l6

Real izacj a zadanial zakończeni e prac
proj ektowy ch w r az z realizacją

6.

60 000 zł - środkiwydzielone do

dyspozycji Rady Dzielnicy XVIIl
Nowa Huta

Rezygnuje się z zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Stalowym,

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.
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uzasadnienie:
Rada Dzielnicy

XVII

podejmuje uchwałą zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.
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