
1 

 

 

Dz-09.0021.31.2016 

 

Uchwała Nr XXXI/ 218 /2016  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 25.11.2016 r. 

 
w sprawie: korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. 

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i 

bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji 

w latach 2015-2018.          

 

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 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 dnia 27.03.2014 r. poz. 1845) Rada Dzielnicy IX  Łagiewniki – 

Borek Fałęcki uchwala, co następuje: 

 

§1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa 

o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, korekty wieloletniego zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami 

kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj w Krakowie – na 

odcinku obowiązującego mpzp  wg zapisu poniżej: 

 

3. Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj w Krakowie – na odcinku 

obowiązującego mpzp, 

 
 Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj w Krakowie – na odcinku obowiązującego mpzp  
 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 

 Cel zadania: realizacja inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego po kanale Z w Dzielnicy 

IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie na odcinku od ulicy Zbrojarzy do ulicy Ruczaj z 

oświetleniem i przejściem przez potok Młynny Kobierzyński co jest związane z zaprojektowaniem 

przejścia mostkiem.  
 

Lata Faza realizacji inwestycji Kwota i źródło finansowania 

2015  - opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego na odcinku, na którym 

obowiązuje mpzp  
 

0,- zł.  

Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
 

2016  - c.d. opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego  
 

13 350 zł.  

Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
 

2017 - c.d. opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę na odcinku, na którym obowiązuje 

mzp,   

-realizacja zadania, prace budowlane 

0- zł.  

Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
 

2018 - realizacja zadania, prace budowlane 130 000 zł.  

Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
 

2019 - realizacja zadania, prace budowlane  140 000 zł.  

Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 W sumie 283 350,- PLN 
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§2 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa 

o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, korekty wieloletniego zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Monwiłła 

Mireckiego do ul. Łukasińskiego nr 8 w Krakowie, zgodnie z poniższym zestawieniem:  
 

16. Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od  ul. Monwiłła Mireckiego do ul. Łukasińskiego 

nr 8 w Krakowie,   

 

Nazwa zadania: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od  ul. Monwiłła Mireckiego do 

ul. Łukasińskiego nr 8 w Krakowie,   

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków ul. Centralna  

Cel zadani Cel zadania:  realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku 

od  ul. Monwiłła Mireckiego do ul. do ul. Łukasińskiego nr 8 w Krakowie,.  Chodnik 

z jednej strony ulicy zabezpieczony słupkami przed parkowaniem samochodów, z 

drugiej zabudowa miejscami parkingowymi, z odwodnieniem ulicy. 

Lata  Faza realizacji inwestycji  Kwota i źródło finansowania  
2016 - opracowanie projektu 0,- PLN  

Środki wydzielone do dyspozycji  Rady Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

2017 - opracowanie projektu cd. Uzyskanie 

zezwoleń  
0,- PLN  
Środki wydzielone do dyspozycji  Rady Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

2018 - realizacja zadania 111 000,- PLN  
Środki wydzielone do dyspozycji  Rady Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 w sumie 111 000,- PLN 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy. 


