UCHWAŁA NR XCVII/903/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 1997 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa
w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r.
w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania,
realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wprowadza się
następujące zmiany:
1/ § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Społeczny Komitet Budowy grupujący: osoby fizyczne, podmioty mające swoja
siedzibę lub nieruchomość na terenie objętym lokalną inicjatywą inwestycyjną.”,
2/ § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej wraz
z podłączeniami, których zakres określono w załączniku do niniejszej uchwały.”,
3/ w § 5 dodaje się nowy ustęp 2 o brzmieniu:
„Zapis w ust.1 obowiązuje dla łącznej wartości zadań odcinkowych danej branży
w ramach inwestycji danego osiedla, realizowanych z priorytetem kontynuacji.”,
4/ w §5 dodaje się nowy ustęp 3 o brzmieniu:
„Z puli środków budżetu przeznaczonej na realizację zadań w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych wydziela się 10% globalnej kwoty na realizację małych
zadań, które nie są etapem zadania obszarowego i dla których udział Gminy nie
przekracza 1 % globalnej kwoty określonej w budżecie Gminy dla zadań LII.”,
5/ w § 5 ust. 2 otrzymuje nr 4,

- 2 6/ § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Decyzję w sprawie zwiększenia podstawowego udziału Gminy w zadaniach
(w przypadkach określonych w ust.2 punkty 1, 2, 3, 4, 6 uchwały) podejmuje
Zarząd Miasta Krakowa przed sporządzeniem listy hierarchicznej zadań
wnioskowanych do realizacji inwestycji w danym roku. W przypadku
wymienionym w ust. 2 punkt 5 uchwały decyzję podejmuje Zarząd Miasta Krakowa
po określeniu wartości przetargowej zadania. Warunkiem decyzji jest opinia
Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji
Infrastruktury Komunalnej.”,
7/ § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Informuje mieszkańców za pośrednictwem miejskich jednostek organizacyjnych
o możliwościach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych.”,
8/ § 12 otrzymuje brzmienie:
„Inicjator:
1. Składa do miejskiej jednostki organizacyjnej, zgłoszenie wstępne o przygotowywaniu inwestycji, której zamierza się podjąć w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych, konsultując ukierunkowanie działań.
2. Przygotowuje dokumentację inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę zgodnie z przedstawioną analizą możliwości współfinansowania zadania z budżetu
Gminy.
3. Składa do miejskiej jednostki organizacyjnej wniosek o realizację inwestycji
w danym roku budżetowym, negocjuje warunki umowy podpisując Porozumienie Negocjacyjne.
4. W przypadku, gdy zadanie wnioskowane do realizacji znajduje się na liście
hierarchicznej w grupie zadań wskazanych do realizacji w projekcie budżetu
Gminy, Inicjator dokonuje wpłaty 100% swojego planowanego udziału
finansowego w realizacji inwestycji lub blokady środków w tej wysokości na
rachunku bankowym określonego na dany rok budżetowy w terminie do 7 dni
od podpisania Porozumienia Negocjacyjnego. Brak wpłaty lub blokady
powoduje wycofanie zadania z projektu budżetu.
5. Po podjęciu uchwały budżetowej podpisuje umowę o realizacji inwestycji
w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.”,
9/ § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Miejska Jednostka Organizacyjna jest zobowiązana do zawarcia stosownej umowy
z Zarządcą, zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi w umowie o realizacji
zadania.”,
10/ w § 16 wykreśla się ust. 4,

- 3 11/ § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Miasta zgodnie z art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym
ustali w terminie do 20 listopada 1997 r. sposób wykonania uchwały, a w tym
procedurę prowadzenia zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz
wagi kryteriów dla ustalenia listy zadań oraz inne dane wymagane do oceny
zadań.”,
12/ § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy określone § 5 ust. 2 oraz § 12 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
1999 r.”,
13/ punkt 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej wraz
z odcinkami podłączeń do pierwszej studzienki na nich usytuowanej wraz z tą
studzienką, a w przypadku braku studzienki odcinkami podłączeń usytuowanymi
w granicy pasa drogowego oraz rozbudowanych przyłączy kanalizacyjnych (kanał
biegnący po terenach prywatnych, włączany do kanalizacji miejskiej i nie będący
przedmiotem dofinansowania ze środków MPWiK S.A. o długości równej sumie
odcinków między studzienkami, których ilość równa jest ilości mieszkańców
współfinansujących jego budowę. W przypadku występowania rozbudowanego
przyłącza nie podlega dofinansowaniu przez Gminę odcinek od studzienki na tym
przyłączu do budynku).”
§ 2.
Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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