UCHWAŁA NR CXIX/1065/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 czerwca 1998 r.

w sprawie zmian 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 dofinansowania 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.
Wprowadza się następujące zmiany 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 dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych:
1/ dotychczasowy § 11 ust.9 otrzymuje brzmienie:
„9. Po przekazaniu przez Zarząd Miasta Krakowa Radzie Miasta Krakowa projektu
budżetu i w oparciu o przyjętą przez Zarząd Miasta Krakowa listę zadań
przewidzianych do realizacji w trybie LII - spisuje umowy o realizację inwestycji
w danym roku budżetowym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
(zadania z listy hierarchicznej, które nie znajdą się w budżecie stanowią listę
rezerwową).”,
2/ dotychczasowy § 12 ust. 4 otrzymuję brzmienie:
„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 na rachunek sum depozytowych, lub
nieodwołalnej blokady środków na swoim rachunku bankowym na rzecz
właściwej Miejskiej Jednostki Organizacyjnej w wysokości 100 % swojego
planowanego udziału finansowego, lub udziela pełnomocnictwa na rzecz Gminy
do dysponowania do wymaganej wysokości środkami zgromadzonymi na
własnym rachunku bankowym - w terminie do 7 dni od podpisania Porozumienia
Negocjacyjnego. Nie dopełnienie przez Inicjatora ww. wymogu powoduje
wycofanie zadania z projektu budżetu.”,
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3/ skreśla się §12 ust. 5.
4/ w §15 ust.3 dopisuje się punkty:
„10) zasady i terminy końcowego rozliczenia inwestycji,
11) tryb przekazania inwestycji na majątek Gminy.”
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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