Kraków, 30 kwietnia 2007

znak nadawcy: PRznak odbiorcy: BR-01-1.05301/ 230/06

OPINIA PRAWNA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/07
z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Krakowa na lata 2007 – 2016 zmienionej uchwałą Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa
- projekt Grupy Radnych - wg druku nr 230

1.

Projekt uchwały opiniuję z następującymi uwagami:
Zmiana ujęta w projekcie ma powodować wykreślenie z treści uchwały Nr VI/62/07
zakresu rzeczowego zadania dotyczącego utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej oraz
określenia jego lokalizacji.
Zdaniem opiniującej § 1 i 2 projektu powinien być zredagowany w inny sposób.
Zamiast proponowanej treści § 1 i 2 – winno być wskazane w jednym paragrafie jakie
konkretnie zmiany mają być wprowadzone do uchwały oraz jakie brzmienie otrzymuje
zmieniana część pierwotnej uchwały.
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ proponowana zmiana powoduje, Ŝe przedmiotowe zadanie
inwestycyjne nie będzie miało Ŝadnego określenia zakresu rzeczowego.
Ponadto uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Krakowa na lata 2007 – 2016 zawiera równieŜ konkretne wskaźniki dotyczące danej
inwestycji.
Pozostaje pytanie czy proponowana zmiana nie będzie równieŜ wpływać na istniejące w
uchwale wskaźniki.
NaleŜy podnieść, iŜ Rada Miasta Krakowa podjęła juŜ uchwały dotyczące przedmiotowej
inwestycji ujętej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2007 –
2016,
w tym:
- Uchwałę NR CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Zabłocie,
- Uchwałę NR CXIX/1284/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w
sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego
obszaru Zabłocia,
- Uchwałę NR V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie

budŜetu Miasta Krakowa na rok 2007,
- Uchwałę NR X/141/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn.
''Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej'', jako wniosku aplikacyjnego w ramach
priorytetu 3 - ''Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport
publiczny i odnowa miast '', Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wobec obowiązywania wskazanych powyŜej uchwał i w przypadku przyjęcia uchwały w
brzmieniu projektu zaistnieje rozbieŜność pomiędzy obowiązującymi uchwałami Rady
Miasta Krakowa a zmienioną uchwałą o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
NaleŜy podkreślić, Ŝe zmiana uchwały czy to w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czy w sprawie zmian w budŜecie wymaga szczególnej
procedury. Inicjatywa zmian w budŜecie Miasta naleŜy do Prezydenta Miasta Krakowa.
Przyjmuje się, iŜ uchwałodawca podejmuje działania racjonalne.
W piśmiennictwie wyraŜono pogląd, iŜ program gospodarczy powinien być powiązany z
planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc jego uzupełnienie i konkretyzację w
zakresie w jakim [...] postanowienia [planu] dotyczą zarządu mieniem komunalnym, w
szczególności zaś utrzymania substancji materialnej w naleŜytym stanie oraz jej rozbudowy w
dłuŜszym przedziale czasu.

Wydaje się celowe wyjaśnienie równieŜ kwestii czy i na jakim etapie realizacji pozostaje
przedmiotowa inwestycja.
W zakresie projektu niezbędna jest opinia Prezydenta Miasta Krakowa oraz komisji
merytorycznej zgodnie z § 30 ust. 4 pkt 4.
Zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa projektodawca dołącza uzasadnienie
zawierające takŜe przewidywane skutki finansowe dla budŜetu Miasta.
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Tryb podjęcia uchwały – dwa czytania bez moŜliwości odstąpienia od drugiego czytania.

3. Wymagana większość głosów – zwykła.

Otrzymują:
1.
2.

Pani Beata Kowalówka – p.o. Dyrektora Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
a/a

