Uchwała Nr VII/82/2015
Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015.
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał.
z 2014 r. poz. 1844) Rada Dzielnicy VIII Dębniki uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015 wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zmienia się zakres rzeczowy zadania w punkcie F – program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków” podpunkt 1 pn.: „Zakup oznakowanego radiowozu - Straż
Miejska Miasta Krakowa Oddział IV Podgórze – SMMK – 11 900 zł” na „Współfinansowanie
zakupu pojazdu służbowego - Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział IV Podgórze – SMMK
– 11 900 zł”.
2. Przenosi się kwotę 125 000 zł z punktu B - budowa, modernizacja, prace remontowe ogródków
jordanowskich, zieleńców, skwerów podpunkt 1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich,
zieleńców i skwerów – ZIKiT na następujące zadania:
a) Punkt I – dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury,
sportu, pomocy społecznej i zdrowia podpunkt 10 – Program „Aktywny Senior” – zajęcia
warsztatowe – Centrum Kultury Ruczaj – DK Podgórze – 2 000 zł.
b) Punkt K – obsługa administracyjno-biurowa podpunkt 4 – Utrzymanie siedziby Dzielnicy
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – OU – 3 500 zł.
c) Punkt A – prace remontowe: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, żłobków podpunkt
20 – Warunki zabudowy hali sportowej pełnowymiarowej z przeznaczeniem do gry w piłkę
ręczną – ZSOI Nr 2 – ZEO – 4 000 zł.
d) Punkt C – budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej podpunkt
III. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VIII Dębniki punkt 19 – Wykonanie
wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Słomianą wraz z elementami towarzyszącymi
(bariera segmentowa, stojaki rowerowe) – ZIKiT – 8 000 zł.
e) Punkt C – budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej podpunkt
III. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VIII Dębniki punkt 20 – Skrzyżowanie
ul. Rostworowskiego i ul. Kobierzyńskiej – remont nawierzchni – ZIKiT – 33 000 zł.
f) Punkt A – prace remontowe: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, żłobków podpunkt
21 – Wymiana podłóg w salach – P 5 – ZEO – 24 000 zł.
g) Punkt A – prace remontowe: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, żłobków podpunkt
22 – Zakup usług remontowych – Ż 23 – 10 000 zł.
h) Punkt E – lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne podpunkt
26. Piknik z okazji 5-lecia Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” – organizacja – ZSP 8 dodaje się
kwotę 500 zł.
i) Punkt A – prace remontowe: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, żłobków podpunkt
23 – Remont ogrodzenia i inne prace remontowe – ZS-P 7 (przedszkole) – ZEO – 30 000 zł.
j) Punkt C – budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej podpunkt
III. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VIII Dębniki punkt 21 – Wykonanie
przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Prażmowskiego, Nałkowskiej, Petrażyckiego
– ZIKiT – 10 000 zł.
3. Punkt C – budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej podpunkt
I. Oświetlenie ulic – ZIKiT – 300 000 zł otrzymuje następujące brzmienie:

1. ul. Nad Czerną i ul. Świętojańska – realizacja,
2. ul. Petrażyckiego (kontynuacja w kierunku Skawiny) – realizacja,
3. ul. Radłowa – realizacja,
4. ul. Dziewiarzy – naprzeciw OSP – realizacja,
5. ul. Zamiejska – realizacja,
6. ul. Skotnicka boczna przy nr 212 (dz. nr 461) – realizacja,
7. ul. Grodzisko – dowieszki 2 lamp,
8. ul. Wielkanocna (końcowy odcinek) – dowieszka,
9. ul. Stępice – realizacja,
10. ul. Ks. Trockiego: od istniejącego oświetlenia do ul. Działowskiego – realizacja,
11. ul. Ks. Trockiego: od istniejącego oświetlenia do ul. Skotnickiej – zakończenie opracowania
projektu + realizacja,
12. ul. Browarniana – projekt (po uregulowaniu stanu prawnego),
13. ul. Skotnicka (od ul. Baczyńskiego do węzła Sidzińskiego) – projekt,
14. ul. Dąbrowa (sięgacz) – projekt,
15. ul. Bojanówka, ul. Zaciernie, ul. Fosa – projekt,
16. ul. Janasówka – projekt,
17. ul. Nad Czerną (końcowy odcinek) – projekt,
18. ul. Wielogórska (końcowy odcinek) – projekt,
19. ul. Wyłom – kolejny etap - projekt,
20. ul. Nałkowskiej (boczna) – odcinek od betoniarni do końca zabudowy - projekt,
21. ul. Skotnicka boczna (sięgacz) od nr 197 w kierunku południowym (ul. Baczyńskiego)
- projekt,
22. ul. Winnicka od istniejącego oświetlenia do ul. Tynieckiej – projekt,
23. ul. Kobierzyńska 93, 99, 101 – wymiana opraw,
24. ul. Grota Roweckiego 39, 47 - wymiana opraw,
25. ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Zakrzowiecką z ul. Gronostajową – projekt.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
/-/ Arkadiusz Puszkarz

UZASADNIENIE:
Korekty dokonuje się w związku z pismem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa znak:
BR-03.0021.1.6.2015 z dnia 6.03.2015 r.

