UCHWAŁA NR LXXXII/787/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 1997 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.:
Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W statutach stanowiących załączniki 1-18 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania
dzielnic wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 4 pkt 5 dodaje się lit. j/ i k/ w brzmieniu:
„j/ zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej na zasadach i w zakresie określonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,
k/ zmiany przeznaczenia budynku.”
2/ w § 4 dodaje się pkt 9/ w brzmieniu:
„9/ opiniowanie kandydatów na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń,
zgłoszonych przez współobywateli i zamieszkujących na terenie Dzielnicy.”
3/ w § 19 dodaje się ust. 1 - zmieniając odpowiednio numerację pozostałych - w
brzmie-niu:
„1. Rada rozpatruje roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej
Zarządu w terminie do końca kwietnia każdego roku.”
4/ § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje dieta na zasadach ustalonych
uchwałą Rady Miasta.”
5/ skreśla się w całości § 30, zmieniając odpowiednio numerację pozostałych
paragrafów.
6/ w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Nie stwierdza się nieważności uchwały organów Dzielnicy po upływie jednego
roku od daty jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały
w terminie określonym w ust. 2.”
§ 2.
Prezydent Miasta Krakowa ogłosi w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa
jednolity tekst uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia w Gazecie Urzędowej
Miasta Krakowa.
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