
UCHWAŁA Nr XXXVII/571/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 10 października 2013

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadania  inwestycyjnego
planowanego do realizacji w latach 2013 - 2014

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l i § 5 ust. 5 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.  Fontanna na
Placu Centralnym, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Fontanna na Placu Centralnym
Realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Cel zadania: Realizacja inwestycji polegającej na budowie fontanny
Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2013 Opracowanie Regulaminu konkursu   3.000 zł zadanie inwestycyjne (zadania  

priorytetowe) 

2014
Opracowanie prac konkursowych, 
wybór nagrodzonych prac, 
rozstrzygnięcie konkursu, nagrody 

18.000 zł zadanie inwestycyjne (zadania  
priorytetowe) 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                Stanisław Moryc
Uzasadnienie:
Plac Centralny został zaprojektowany jako geometryczne wnętrze otoczone reprezentacyjnymi budynkami. Centrum
Placu Centralnego miał akcentować obelisk widoczny na planie i makiecie Nowej Huty z początku lat 50-tych XX
wieku. Zasadnym jest powrót do tych projektów i uzupełnienie Placu o tą istotna dominantę. W miejscu obelisku
możliwe  jest  zaprojektowanie  fontanny  o  pionowym  wysokim  strumieniu  wody  lub  połączenie  fontanny  z
obeliskiem.  Wymaga  to  również  opracowania  zagospodarowanie  najbliższego  otoczenia.  Ponadto  inwestycja
znajduje się w obszarze układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków.
Projekt fontanny zostanie wyłoniony w konkursie, na który Rada Dzielnicy XVIII przeznaczyła środki.  Budowa
fontanny będzie dopełnieniem obchodów 65-lecia Nowej Huty.  


