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UCHWAŁA NR XLII/305/2022 

RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 

z dnia 17 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice  

z dnia 1 lipca 2021 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 2022-2023 
 

 

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 § 1 Uchwały Nr XXXI/239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 1 lipca 2021 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 2022-2023 wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

zapis brzmiący „wykonanie projektu” zmienia się na: „rozpoczęcie opracowania 

dokumentacji projektowej”, 

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

podaną kwotę zmniejsza się do kwoty 0 zł, tj. o 15 000 zł, 

3. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2023 dotychczasowy 

zapis brzmiący „realizacja zadania” zmienia się na: „dokończenie dokumentacji 

projektowej i realizacja”, 

4. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2023 

podaną kwotę zwiększa się do kwoty 315 000 zł, tj. o 34 000 zł. 

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

XXXI/239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 1 lipca 2021 r. otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na ul. Tetmajera na odcinku od rondka do ul. Ks. 

Truszkowskiego 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się po ulicy 

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota i źródło finansowania 

2022 rozpoczęcie opracowania 

dokumentacji projektowej  

0 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady 

Dzielnicy VI Bronowice  



2023 dokończenie dokumentacji 

projektowej i realizacja 

315 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

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

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący 

         Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 

 

 

                                                                                      Bogdan Smok   

 


