
                    Uchwała Nr XIII /118/ 2007
                                                                       Rady Dzielnicy IX

                                                            Łagiewniki – Borek Fałęcki
                                               z dnia  21.08.2007 r.

w  sprawie : korekta listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX 
          na 2007 rok.

            Na podstawie § 6 ust. 1 pkt.2,4,5 Statutu Dzielnicy IX stanowiącego załącznik  
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, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 
Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :
                                                   
 

          §1

         Uchwala się korektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2007 rok realizowanych 
przez Krakowski Zarząd Komunalny, tj.:

 I. Budowa i modernizacja ulic wraz z oświetleniem - kwota: 173.000-zł.

A/ Zadania do realizacji przez Krakowski Zarząd Komunalny: kwota: 173.000-zł.

 1. ul. Światowida – modernizacja po wykonaniu kanalizacji
     2 .Opracowanie projektu chodnika  ulicy Sielskiej , po stronie numerów nieparzystych od 
        ul.Zawiłej  do  ul.Sielska boczna.
     3.  ul. Strąkowa – projekt i wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 10
     4. Wykonanie modernizacji ul. Ruczaj na odcinku  od ul. Turonia do mostku na rzece 
         Wilga 
     5. Opracowanie projektu remontu ulicy Łukasińskiego

6. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg projektu 

Koszty na poszczególne zadania zostaną  określone przez KZK  w porozumieniu z Radą 
Dzielnicy IX.      

II. Remonty dróg i chodników

B/ Zadania do realizacji przez Krakowski Zarząd Komunalny - kwota: 863.000-zł.

    1. ul. Światowida – modernizacja po wykonaniu kanalizacji
    2. ul.Hoffmanowej – remont chodnika - kontynuacja   
    3. ul.Deotymy – remont chodnika kontynuacja  
    4. ul.Sucha – remont chodnika - kontynuacja
    5. ul. Niemcewicza  - remont chodników i jezdni  wg wskazań Dzielnicy 
    6. ul. Żywiecka - remont odcinków chodników i ulicy wg wskazań Dzielnicy - kontynuacja 
       zadania.                  
    7. ul. Orzechowa – remont chodnika 
    8. ul. Kępna, Tarninowa – remont chodników i parkingów wg wskazań dzielnicy
    9. ul. Włodarska – remont chodnika 



  10. ul. Brożka – remont chodnika po stronie numerów parzystych
  11. Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo rowerowego po kanale „Z”
  12. Dofinansowanie przebudowy ul. Modrej 
  13. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy – ul. Szaniawskiego, ul.Do Wilgi po    
        stronie nr 13 do 27, remont schodów w ul. Do Wilgi.
  14. ul. Odrzańska – opracowanie projektu i budowa chodnika z miejscami postojowymi 

   kontynuacja
  15. Remonty bieżące ( utrzymanie ulic i chodników ) na terenie Dzielnicy IX.

Koszty na poszczególne zadania zostaną  określone przez KZK  w porozumieniu 
z Radą Dzielnicy IX.      

                                                   §2
                                                              
               Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy w celu zapewnienia realizacji 
zadań.


