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Przewodnicząca Rady

i Zarządu os iedla Kam ionek
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W nawiązaniu do interpelacji Nr 153 z dnia 21 lutego 2017 roku uprzejmie informuję,

iŻ ztytułu sprzedaŻy nieruchomości w roku 2016, w tym rownieŻ nieruchomoŚci przy u|. Stanistawa

Augusta, Dzielnica Praga-Południe pozyskała ogołem 85 006 381 zł netto. P|anowana kwota

dochodow Dzie|nicy Praga-Południe w wysokosci 194 255 941 zł została wykonana w wysokości

247 269 446 zł, co stanowi 127 ,29% p|anu.

W auiązku z Wypracowaniem na rzecz m'st. Warszawy znacznych ponadp|anowych

dochodow, Zarząd Dzie|nicy Praga-Południe przygotował do zaopiniowania Radzie Dzie|nicy
projekt zwiększenia złącznika inwestycyjnego Dzie|nicy Praga-Południe o kwotę 15 240 000

zł w roku 2017, Został on zaakceptowany uchwałą nr 167lXXxl2017 Rady Dzie|nicy Praga-

Południe w dniu 07 |utego 2017 r. i przestany do m'st. Warszawy' Zgodnie z obowiązującymi
procedurami przekazano rownież pod obrady Rady m'st Warszawy uchwałę W sprawie

zwiększenia WPF w latach 2017-2019 o 35 300 000 zł, co z kwotą 9 700 000 zł na zadania
jednoroczne, stanowi 45 000 000 zł i umoŻ|iwi rea|izację najpi|niejszych potrzeb inwestycyjnych

Dzielnicy Praga-Potudnie.

Wspomniane wnioski będą przedmiotem obrad Rady m.st' Warszawy w dniu 16 marca 2017

roku. |ch przyjęcie spowoduje zwiększenie |imitu środkow inwestycyjnych na Pradze-Południe

w najbliższych trzech |atach o kwotę 45 000 000 zł, na zadania wykazane w podjętych uchwałach.
j przewiduje się załoŻenie terenu zie|eni urządzonej
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