Dz-09.0021.60.2018

Uchwała Nr LX/ 387 /2018
Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
z dnia 02.10.2018r.
w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.
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 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845 z
późn. zm.), Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje:
§1
Przenosi się środki z zadania pn.
L) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY

kwota

Jednostka realizująca

1. Zakup materiałów

3 200

OU

kwota

Jednostka realizująca

3 200

Wydz.
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego UMK

Na zadaniu pozostaje kwota: 22 075-zł.
Na zadanie pn.
F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY
MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW"
3. Dofinansowanie (wraz z Dzielnicą VIII Dębniki i Dzielnicą
XIII Podgórze) zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych Komisariat Policji V w Krakowie

Łączna kwota na zadaniu: 13 200-zł.
§2
Przenosi się środki z zadania:
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
9. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy

kwota

Jednostka
realizująca

62 866

ZIKiT

kwota

Jednostka
realizująca

62 866

ZIKiT

na zadaniu pozostaje kwota 531 001-zł
na zadanie :
Ł) POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW
12. ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 mostku (Młynny Kobierzyński) do
ul. Falowej (do mostku)

§3
Zmienia się zakres rzeczowy zadania:
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C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

kwota

Jednostka
realizując
a

531 001

ZIKiT

kwota

Jednostk
a
realizując
a

531 001

ZIKiT

9. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy
a) remont dojazdów do budynku ul.Kościuszkowców 3;
b) ul. Na Grządkach - nakładka asfaltowa i remont chodnika po stronie nr nieparzystych
c) ul. S.Faustyny - nakładka asfaltowa na odcinku od ul.Ratajskiej do cmentarza wojennego
d) ul.Żywiecka - remont tarczy skrzyżowania ul.Żywiecka/ul.Zdunów wraz znakładkami
asfaltowymi: na Żywieckiej-odcinku ul.Zywieckiej bocznej do ul.Zdunów i na ul.Zdunów odcinek od ul.Żywieckiej do ul.Kowalskiej

e) remont dojazdów do budynku ul.Zakopiańska 99
f) remont dojazdów do budynku ul.Zakopiańska 97
g) ul. Świebodzicka - remont pasa jezdnego
h) wymiana krawężnika i remont nawierzchni jezdni przy pętli autobusowej w Borku
Fałęckim (pas szerokości około 3,0 m)
i) ul. Żywiecka - remont chodnika (płyty chodnikowe) na odcinku/długości budynków
ul. Żywiecka 16, 18
j) ul. Żywiecka - remont pasa jezdni, nakładka na długości budynku nr 18
k). ul.Cegielniana - remont chodnika na odcinku od ul.Odrzańskiej do ul. Do Wilgi ,
po stronie nrów nieparzystych
l) ul.Słupska - nakładka asfaltowa
m) ul. Koszalinska - remont nakładki
n) ul.Malutka /ul.Fredry - remont chodnika
o) ul. Harcerska - remont chodnika, podjazdów - kontynuacja

Na:

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ
9. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy
a) remont dojazdów do budynku ul.Kościuszkowców 3;
b) ul.Żywiecka - remont tarczy skrzyżowania ul.Żywiecka/ul.Zdunów wraz znakładkami
asfaltowymi: na Żywieckiej-odcinku ul.Zywieckiej bocznej do ul.Zdunów i na ul.Zdunów odcinek od ul.Żywieckiej do ul.Kowalskiej

c) remont dojazdów do budynku ul.Zakopiańska 99
d) remont dojazdów do budynku ul.Zakopiańska 97
e) ul. Świebodzicka - remont pasa jezdnego
f) wymiana krawężnika i remont nawierzchni jezdni przy pętli autobusowej w Borku
Fałęckim (pas szerokości około 3,0 m)
g) ul. Żywiecka - remont chodnika (płyty chodnikowe) na odcinku/długości
budynków ul. Żywiecka 16, 18
h) ul. Żywiecka - remont pasa jezdni, nakładka na długości budynku nr 18
i). ul.Cegielniana - remont chodnika na odcinku od ul.Odrzańskiej do ul. Do Wilgi ,
po stronie nrów nieparzystych
j) ul.Słupska - nakładka asfaltowa
k) ul. Koszalinska - remont nakładki
l) ul.Malutka /ul.Fredry - remont chodnika
m) ul. Harcerska - remont chodnika, podjazdów - kontynuacja

§4
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.
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