
1 

 

Dz-09.0021.37.2017 

 

Uchwała Nr XXXVII/ 253 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 13.04.2017r. 

 
w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2017. 

 

Na podstawie §3 pkt. 1 i § 63 ust. 3 oraz 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

z 2014r. poz. 1845) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Zmienia się zakres rzeczowy zadania: 

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI  ORAZ  ŻŁOBKÓW 

kwota Jednostka realizująca 

1.Gimnazjum Nr 24 ul. Montwiłła- Mireckiego 29 – 

a)    Modernizacja kotłowni -projekt oraz inne prace remontowe 
25 000 ZEO 

 

Na: 

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI  ORAZ  ŻŁOBKÓW 

kwota Jednostka realizująca 

1.Gimnazjum Nr 24 ul. Montwiłła- Mireckiego 29 –  

a)    Modernizacja kotłowni –opracowanie dokumentacji 

projektowej z częściową realizacją zadania  oraz inne prace 

remontowe 

25 000 ZEO 

 

§2 

Wprowadza się nowe zadania do: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

10. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy     

s) Plac łagiewnicki – remont spocznika po stronie północnej terenu 

zielonego 

t) ul. Kołodziejska - remont pasa jezdnego przy nr 26,26a,28,28a 

 

617 658,88 ZIKiT 

 

§3 

Rezygnuje się z realizacji zadań: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

10. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy     

i) ul. Do Wilgi - remont odcinka alei asfaltowej 

m) ul. Niemcewicza - remont jezdni 
617 658,88 ZIKiT 
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§4 

Lista rankingowa zadań remontowych po wprowadzonych zmianach: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

10. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy     

a) Bezpieczne dzieci - progi zwalniające w parku przy Żywieckiej 

(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017  

roku) 

b) ul. Fredry - remont chodnika z krawężnikiem, po stronie 

numerów parzystych i nieparzystych, odcinkami - kontynuacja  

c)  ul. Zakopiańska 103-103A - utwardzenie pasa wjazdu 

i podjazdu pod budynki, remont chodnika - kontynuacja  

d)  ul. Bogdanowicza – remont chodnika i jezdni – kontynuacja 

e) remont ciągów pieszych na obszarze od ul. Orzechowej do pętli 

tramwajowej w Borku Fałęckim - na działkach Gminy Kraków - 

alejek asfaltowych 

f) ul. Goryczkowa – remont chodnika od ul. Żywieckiej po stronie 

kaplicy Św. Teresy 

g) ul. Kędzierzyńska - remont jezdni na odcinku od parkingu do 

Placu Łagiewnickiego 

h) ul. Nowogródzka - remont chodnika po obu stronach, na odcinku 

od ul. Na Zrębie do ul. Zdunów 

i) ul. Kołodziejska - remont pasa jezdnego przy nr 26, 26a, 28, 28a 

j) Plac Łagiewnicki – remont spocznika po stronie północnej terenu 

zielonego 

k)  remont ulicy Zbrojarzy na odc. od ul. M. Mireckiego do ul.  

Tokarskiej - pobocza 

l)  os. Żywieckie -remont parkingów: ul. Jagodowa, Kępna, 

Tarninowa – kontynuacja 

m) ul. Malutka /ul. Fredry - remont chodnika 

n) ul. Kołodziejska/ul. Fredry – przejście dla pieszych 

o) ul. Harcerska - remont chodnika, podjazdów – kontynuacja 

p) remont oświetlenia na terenie Dzielnicy 

r) elementy infrastruktury drogowej na terenie Dzielnicy 

617 658,88 ZIKiT 

 

§5 

Wprowadza się nowe zadania do: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

11. Budowa oświetlenia w ulicach: Kułakowskiego, Krępy i 

Cesarza 
12. Budowa chodnika w ul. Marcika  - dojście do peronu nr 2 na 

stacji kolejowej 

0 

0 
ZIKiT 

 

§6 

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 statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

Borek Fałęcki. 


