
DRUK NR 408 

PROJEKT ZARZĄDU 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego …………  

 

UCHWAŁA Nr  
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 

25.01.2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 

inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2018-

2019 
 

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (Dz. 

Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1842) Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwały Nr XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25.01.2018 r.  

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez 

Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2018-2019 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2018 dotychczasowy 

zapis: „wykonanie projektu” zastępuje się nowym o brzmieniu: „rozpoczęcie 

dokumentacji projektowej”, 

2. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2018 

podaną kwotę zmniejsza się do kwoty 0 zł, tj. o 25 000 zł, 

3. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2019 dotychczasowy 

zapis: „realizacja zadania” zastępuje się nowym o brzmieniu: „zakończenie 

dokumentacji i realizacja”, 

4. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2019 

podaną kwotę zwiększa się do kwoty 135 000 zł, tj. o 35 000 zł. 

 

§ 2 

Po uwzględnieniu powyższych zmian tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 

XLVII/342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25.01.2018 r. otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Nazwa zadania: Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69 -

71 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  

Cel zadania: Zwiększenie ilości miejsc postojowych 

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota i źródło finansowania 

2018 rozpoczęcie dokumentacji 

projektowej 

0 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice  

2019 zakończeni dokumentacji i 

realizacja 

135 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
_________________________________ 

Uzasadnienie: 

Z prośbą o dokonanie zmian finansowania w/w zadania zwrócił się ZIKiT. Jest ona wynikiem 

unieważnienia przetargu w związku z przekroczeniem przez oferentów kwoty zabezpieczonej na 

realizacje zadania. 


