
UCHWAŁA Nr XV/248/12
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 13 lutego 2012

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań  inwestycyjnych 
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2012 - 2014.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l oraz § 6 ust. 1 pkt. 3 Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego 
załącznik Nr 18 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, z późn. zm.) Rada 
Dzielnicy XVIII uchwala, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie 
projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. Krakowiaków 13 - 
43,  zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opracowanie projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. 
Krakowiaków 13 - 43

Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na dostawie urządzeń zabawowych, 
siłowych
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2012 Opracowanie  projektu 

doposażenia ogródka 
jordanowskiego

4 000 zł  zadania powierzone - 
modernizacja ogródków jordanowskich

2013 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

2014 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich



§ 2.

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie 
projektu  doposażenia  ogródka  jordanowskiego  wraz  z  realizacją  w  os.  Na  Skarpie  43, 
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opracowanie projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. 
Na Skarpie  43

Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na dostawie urządzeń zabawowych, 
siłowych
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2012 Opracowanie  projektu 

doposażenia ogródka 
jordanowskiego

4 000 zł  zadania powierzone - 
modernizacja ogródków jordanowskich

2013 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

2014 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

§ 3

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie 
projektu  doposażenia  ogródka  jordanowskiego  wraz  z  realizacją  w  os.  Willowe  22a, 
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opracowanie projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. 
Willowe 22a

Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na dostawie urządzeń zabawowych, 
siłowych
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2012 Opracowanie  projektu 

doposażenia ogródka 
jordanowskiego

4 000 zł  zadania powierzone - 
modernizacja ogródków jordanowskich

2013 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

2014 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich



§ 4

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie 
projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. Zielone 18,  zgodnie 
z poniższym zestawieniem:

Opracowanie projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. 
Zielone 18

Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na dostawie urządzeń zabawowych, 
siłowych
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2012 Opracowanie  projektu 

doposażenia ogródka 
jordanowskiego

4 000 zł  zadania powierzone - 
modernizacja ogródków jordanowskich

2013 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

2014 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

§ 5

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie 
projektu  doposażenia  ogródka  jordanowskiego  wraz  z  realizacją  w  os.  Centrum C 10, 
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opracowanie projektu doposażenia ogródka jordanowskiego wraz z realizacją w os. 
Centrum C 10

Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na dostawie urządzeń zabawowych, 
siłowych
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2012 Opracowanie  projektu 

doposażenia ogródka 
jordanowskiego

4 000 zł  zadania powierzone - 
modernizacja ogródków jordanowskich

2013 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich

2014 Realizacja zadania/dostawa 
urządzeń

20 000 zł  zadania powierzone - modernizacja 
ogródków jordanowskich



§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

UZASADNIENIE:

Podjęcie  uchwały  ma  na  celu  wprowadzenie  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz 
Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadania  inwestycyjnego  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta 
realizowanego w cyklu dwuletnim.
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