UCHWAŁA NR LXX/1983/21
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr II/22/18
z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Innowacji
i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2019 roku poz. 7074 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Krakowa Nr II/22/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa wprowadza się
następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie powołania Komisji Innowacji,
Funduszy Europejskich i Metropolii Rady Miasta Krakowa”;
2) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii Rady Miasta
Krakowa.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) polityka gospodarcza miasta w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego,
2) zagadnienia związane z budową systemów „inteligentnego miasta” (smart city),
3) współpraca ze szkołami wyższymi miasta,
4) opiniowanie wniosków związanych z wyznaczaniem nowych terenów inwestycyjnych i stref
aktywności gospodarczej,
5) opiniowanie uchwał związanych z infrastrukturą
technologicznych i stref aktywności gospodarczej,

komunikacyjną

wokół

parków

6) współpraca z parkami technologicznymi, centrami transferu technologii, inkubatorami
technologicznymi akademickimi, instytucjami okołobiznesowymi i wspierającymi rozwój
i innowacyjność,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami na rzecz kreatywnego miasta
i edukacji obywatelskiej w zakresie innowacyjności,
8) promocja gospodarcza Gminy Miejskiej Kraków, promocja i eksport myśli technicznej
ośrodka krakowskiego, współpraca z władzami samorządowymi z innych krajów w zakresie
rozwoju i innowacji,
9) opiniowanie umów dotyczących udziału Gminy Miejskiej Kraków w fundacjach,
stowarzyszeniach spółkach i programach gospodarczych w zakresie rozwoju i innowacji,
10) promocja programów regionalnych i unijnych w zakresie innowacyjności i rozwoju
gospodarczego,
11) współpraca zagraniczna i krajowa (w tym umowy o współpracy między Gminą Miejską
Kraków a innymi miastami, kontakty z samorządami innych gmin oraz związkami
i stowarzyszeniami gmin, w ramach wspólnych przedsięwzięć i struktur) w zakresie
innowacji i rozwoju,
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12) inicjowanie przedsięwzięć, w tym projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które mogą być
przedmiotem współfinansowania przez fundusze Unii Europejskiej,
13) współpraca z władzami stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
14) propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, procedurach aplikacyjnych i możliwościach
korzystania z funduszy Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe,
15) inicjowanie działań Gminy Miejskiej Kraków dotyczących wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw Gminy w procesie dostosowawczym do wymogów Unii Europejskiej
oraz w staraniach o skorzystanie z funduszy Unii Europejskiej,
16) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego sąsiadującymi z Miastem Kraków
dotycząca wymiany doświadczeń oraz związków wynikających z charakteru
metropolitalnego,
17) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana
jest opinia Komisji.”;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
Tomasz Daros
Dominik Ноmа
Dominik Jaśkowiec
Jan Pietras
Łukasz Sęk
Łukasz Wantuch”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Michał Drewnicki
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