UCHWAŁA NR XCVII/912/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 1997 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 oraz 37 b 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 statutach stanowiących załączniki 1-18 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji i zakresu działania
dzielnic, zmienionej uchwałą Nr LXXXII/787/97 z dnia 21 maja 1997 roku wprowadza
się następujące zmiany:
1/ § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Przewodniczącemu i jego zastępcy a także pozostałym członkom Zarządu
oraz radnym przysługują diety na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miasta.”
2/ wprowadza się w § 36 ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:
„3. W razie nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku
skuteczności w wykonywaniu zadań przez organa Dzielnicy, Rada Miasta, po
uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy
sytuacji, może rozwiązać Radę i ogłosić wybory lub rozwiązać jedynie Zarząd.
4. Rozwiązanie Rady w trybie określonym w ust. 3 jest równoznaczne
z rozwiązaniem Zarządu. Rada Miasta na wniosek Zarządu Miasta wyznacza
osobę, która do czasu wyboru nowych organów dzielnicy pełni funkcję tych
organów.
5. W razie odwołania wyłącznie Zarządu funkcję tę do czasu wyboru nowego
Zarządu pełni osoba wyznaczona przez Radę Miasta na wniosek Zarządu
Miasta.”
Dotychczasowy ust. 3 skreśla się.
Dotychczasowe oznaczenie ust. 4 zmienia się na ust. 6.
§ 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.
Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

