
druk nr 321                                                                                                                  Projekt Zarządu 

 

 

UCHWAŁA NR… 

RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 

z dnia  

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 
r. z późn. zm. 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 2019-2021 
 

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 (t. j. Dz. 

U. Woj. Mał. z 2021 r. poz. 6700) uchwala się, co następuje: 

 

   § 1 . W Uchwale Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 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 2019-2021 z uwzględnieniem Uchwały Nr 

LIV/407/2018 z dnia 23.08.2018 r., Uchwały Nr V/56/2019 z dnia 25.04.2019 r. i Uchwały Nr 

XI/108/2019 z dnia 17.10.2019 r., Uchwały Nr XVII/162/2020 z dnia 28.05.2020 r. oraz Uchwały 

Nr XXI/240/2021 z dnia 01.07.2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2022 

dotychczasowy zapis brzmiący „realizacja zadania” rozszerza się do sformułowania: 

„aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja zadania”, 

2. w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2022 

podaną kwotę zwiększa się do kwoty 6 000 zł, tj. o 6 000 zł. 

 

§2. Po uwzględnieniu powyższych zmian tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 

LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 r. otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się ulicą 

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota i źródło finansowania 

2019 rozpoczęcie dokumentacji projektowej 0 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice  

2020 zakończenie dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem PNB 

72 500 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice 

2021 realizacja zadania 0 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice 

2022 aktualizacja dokumentacji projektowej 

i realizacja zadania 

6 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice 



2023 realizacja zadania 672 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

2024 realizacja zadania 672 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

 

  § 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

Uzasadnienie: 

Zabezpieczenie środków finansowych na aktualizację dokumentacji projektowej wiąże się z końcem 

ważności dotychczasowych uzgodnień.   

 


