
Druk nr…..                       Projekt Radnego Miasta Krakowa 

 

 

Uchwała Nr …………/……….. /2018 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III 

Prądnik Czerwony na rok 2018. 

 
Na podstawie § 3pkt 1 oraz § 63 ust. 3 Uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 

27.03.2014 r. poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Postanawia się o korekcie rozdysponowania środków finansowych wydzielonych do dyspozycji 

Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018 zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 

UZASADNIENIE:  

 

Uchwałę podejmuje się z uwagi na konieczność rozdysponowania dodatkowych środków 

finansowych w kwocie 164 423 zł przeznaczonych przez Radę Miasta Krakowa na zdania 

realizację zadań wskazanych przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony w roku 2018. Ponadto 

w związku z oszczędnościami po przetargowymi uzyskanymi na realizacji zadania B.1 pn.: 

„Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika” postanawia się o rozdysponowaniu wolnej 

kwoty w wysokości 23 244 zł. 

 

W ramach środków w łącznej kwocie 187 667 zł wprowadzone zostają następujące zmiany: 

1. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji pieszo-rowerowego 

przejścia tunelowego pod linią nr 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą  

z ul. Raciborskiego na kwotę 60 000 zł. 

2. Zwiększa się o 20 000 zł środki finansowe przewidziane w roku 2018 na realizację zadania pn.: 

„Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej z uwzględnieniem przebudowy ciągu pieszego  

i budowy oświetlenia na działce 752/6 obr. 22 Śródmieście”. 

3. Wprowadza się nowe zadania pn.: Program aktywności lokalnej „Na Olszy” (PAL 5) – 

dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Program aktywności 

lokalnej „Ugorek” (PAL 3) – dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

na łączną kwotę 8 400 zł. 

4. Wprowadza się nowe zadania pn.: Druk i kolportaż materiałów informacyjnych Rady  

i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony na łączną kwotę 3 000 zł. 

5. Zwiększa się o 96 267 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn.: Remonty 

dróg i chodników. 


