Druk nr…..

Projekt
Radnego Miasta Krakowa
tekst po autopoprawce

Uchwała Nr …………/……….. /2011

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: korekty uchwały nr LII/619/2010 dot. podziału środków finansowych przeznaczonych na
zadania priorytetowe Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przewidzianych do realizacji w 2011r.
Na podstawie §5 ust. 5 Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego załącznik nr 3 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 6.11. 2002 r. Nr 243, poz. 3278 z późn.zm..) Rada Dzielnicy III Prądnik
Czerwony uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania priorytetowego pn.:
„Budynek po byłym Gimnazjum nr 10 – przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych –
opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji ULICP” o kwotę 16.000 zł.
§2. Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania priorytetowego pn.:
„Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ul. Żytnia – opracowanie dokumentacji”
o kwotę 3.700 zł.
§3. Anuluje się zadanie priorytetowe pn.: „Ul. Gdańska – dofinansowanie przebudowy ulicy
na odcinku od ulicy Nadrzecznej do ulicy Czerwonego Prądnika – 90.000 zł”.
§4. Postanawia się o następującym podziale środków finansowych zaoszczędzonych na realizacji
w/w zadań na kwotę 109.700 zł:
1/ Ul. Gdańska – dofinansowanie projektu przebudowy ulicy – 9.000 zł.
2/ Ul. Strzelców – remont chodników wg wskazania Dzielnicy – 100.700 zł.
§5. Ostatecznie po zmianach wszystkie środki przyznane na realizację zadań priorytetowych
ujętych w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco:
1/ Budynek po byłym Gimnazjum nr 10 – przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych –
opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji ULICP – 34.000 zł.
2/ Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ul. Żytnia – opracowanie dokumentacji –
36.300 zł.
3/ Ul. Gdańska – dofinansowanie projektu przebudowy ulicy – 9.000 zł.
4/ Ul. Strzelców – remont chodników wg wskazania Dzielnicy – 100.700 zł.
§6. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:
Podjęcie niniejszej uchwały jest nieodzowne z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej
realizacji zadań priorytetowych i powierzonych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok
2011 wskazanych we wcześniejszych uchwałach.

