UCHWAŁA NR XXVI/192/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 lipca 1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 września 1997 r. /wraz ze zmianami/ 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 gminnym
/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, Nr
123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
II. Finansowanie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
1. W ust. 2 § 8 dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:
„7/ jeżeli do realizacji wnioskuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z jednoczesną
budową kanalizacji opadowej i modernizacją ulicy jako jedno zadanie inwestycyjne, a
kompleksowa dokumentacja jest w pełni przygotowana ze środków pozabudżetowych i
posiada prawomocne pozwolenie na budowę, udział gminy w finansowaniu zadania
wynosi 80%.”
2. Ust. 3 § 8 otrzymuje brzmienie:
„3. 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 decyzje podejmuje Zarząd Miasta Krakowa po określeniu wartości zadania.
Warunkiem decyzji jest opinia Komisji Rady Miasta Krakowa: Mieszkalnictwa i
Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej – w zakresie zadań
współfinansowanych przez GFOSiGW.”
§ 2.
III. Organizowanie lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Ust.10 § 11 otrzymuje brzmienie:
„10. W ramach wolnych środków finansowych w ciągu roku budżetowego typuje kolejne
zadania z listy rezerwowej do realizacji, przeprowadza negocjacje i zawiera umowy z
Inicjatorami. Wybór tych zadań wymaga uzyskania opinii Komisji Rady Miasta
Krakowa: Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Infrastruktury
Komunalnej
§ 3.
Pozostałe zapisy uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa pozostają bez zmian.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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