
Załącznik 
do zarządzenia Nr 1310/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 17 czerwca 2009 

 
 

AUTOPOPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wielkości środków na 
przygotowanie i realizację w latach od 2010 do 2013 zadania inwestycyjnego pn.: 
„Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” oraz zobowiązania Prezydenta Miasta 
Krakowa do zabezpieczenia tych środków w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta 
Krakowa” oraz w budżetach Miasta – druk nr 1159 

 
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r.  
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 
 
 
Zmienia się treść paragrafu 2 ust.1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: 
1. Ustala się wysokość środków finansowych na pokrycie wydatków związanych 

z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Kongresowe 
(Rondo Grunwaldzkie)” w wysokości 347 500 000 zł. ( w tym: 264 570 000 zł. – środki 
własne, 82 930 000 zł. - środki bezzwrotne), w rozbiciu na lata:  
 2010 rok  – 14 700 000 zł., w tym: 13 370 000 – środki własne, 1 330 000 zł. – środki 

bezzwrotne, 
 2011 rok – 37 300 000 zł., w tym:  28 300 000 zł. – środki własne, 9 000 000 zł. – 

środki bezzwrotne, 
 2012 rok – 157 800 000 zł., w tym: 118 980 000 zł.  – środki własne, 38 820 000 zł. – 

środki bezzwrotne, 
 2013 rok – 137 700 000 zł., w tym: 103 920 000 zł. – środki własne, 33 780 000 zł. – 

środki bezzwrotne. 
 

UZASADNIENIE 
 

Opiniuje się pozytywnie poprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
ustalenia wielkości środków na przygotowanie i realizację w latach od 2010 do 2013 zadania 
inwestycyjnego pn.: „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” oraz zobowiązania 
Prezydenta Miasta Krakowa do zabezpieczenia tych środków w „Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Krakowa” oraz w budżetach Miasta – druk nr 1159 zgłoszoną przez 
Radnego Miasta Krakowa Pana Jerzego Fedorowicza i proponuje się przyjęcie jej jako 
autopoprawki. 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 


