UCHWAŁA NR CVIII/2800/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie:
organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:
1) § 83 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 83. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały, wyznaczając
ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed upływem
kadencji Rady i nie później niż 30 dni od dnia zakończenia kadencji Rady. Projekt uchwały
w tej sprawie przedkłada Radzie Miasta jej Przewodniczący.
2. Wybory przeprowadza się w okręgach jednomandatowych.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat od dnia wyboru z zastrzeżeniem przypadków określonych
w ust. 4.
4. Skrócenie kadencji i rozwiązanie Rady jest możliwe tylko w przypadku:
1) niedokonania wyboru przez Radę, Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników wyborów,
2) podziału Dzielnicy lub jej połączenia z inną Dzielnicą,
3) obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy określonego Statutem jej składu,
4) powtarzającego się naruszania prawa przez Radę.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4, Rada Miasta w ciągu 3 miesięcy od
dnia skrócenia kadencji Rady wyznacza termin wyborów uzupełniających. Kadencja wybranej
w wyborach uzupełniających Rady jest zgodna z kadencją pozostałych Rad Dzielnic Miasta
Krakowa.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem
kadencji Rady Miasta.”,
2) w § 159 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się po upływie połowy kadencji Rady.”,
3) w § 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku zarejestrowania w okręgu wyborczym jednego kandydata na członka Rady
wyznacza się dodatkowy termin przyjmowania zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń
nie może przypadać później niż na 35 dzień przed dniem wyborów.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z tym że przepisy zawarte w § 83 ust. 3, o którym mowa
w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie do kadencji rad następujących po kadencji Rady
Dzielnicy XII Bieżanów, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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