UCHWAŁA NR VII/88/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2007 – 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ Rada Miasta Krakowa - mając na uwadze działania na rzecz
rozwoju samorządności Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz poprawę warunków Ŝycia
mieszkańców uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się coroczny Konkurs dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa na realizację
projektów w działalności inwestycyjnej dotyczącej infrastruktury technicznej,
kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji i ochrony środowiska w latach
2007 – 2010.
2. Okres realizacji projektu nie moŜe przekraczać dwóch lat.
3. Projekt przedsięwzięcia musi być zlokalizowany na terenie będącym własnością
Gminy Miejskiej Kraków, nie obciąŜonym wieczystym uŜytkowaniem osób trzecich.
§ 2.
Szczegółowy regulamin konkursu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Termin składania projektów upływa 1 marca danego roku. W 2007 roku termin
składania projektów upływa 27 kwietnia. Wszystkie projekty winny wcześniej
uzyskać opinie właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz
miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 kwietnia danego roku. W 2007 roku
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 maja.
§ 4.
1. Komisję Konkursową jako komisję doraźną powołuje Rada Miasta Krakowa.
2. Komisja Główna przedstawia Radzie Miasta Krakowa proponowany skład Komisji
Konkursowej.
3. Przewodniczącym tej Komisji jest Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
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§ 5.
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów
nagrodzonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu corocznie określi Prezydent
Miasta w projekcie budŜetu miasta.
2. Rada Dzielnicy moŜe zadeklarować współfinansowanie projektu ze środków na
zadania priorytetowe tej Dzielnicy.
3. Suma środków finansowych potrzebna na realizację nagrodzonych projektów nie
moŜe przekroczyć kwoty przeznaczonej na Konkurs oraz kwot przewidzianych
dodatkowo w ramach zadań priorytetowych Dzielnic, których projekty zostały
nagrodzone.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław RACHWAŁ

Załącznik do uchwały Nr VII/88/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r.

REGULAMIN KONKURSU DLA RAD DZIELNIC
1. Przedmiotem Konkursu jest projekt inwestycji lub remontu z dziedzin określonych
uchwałą.
2. KaŜda Rada Dzielnicy moŜe złoŜyć tylko jeden projekt w danym roku.
3. Nagrodzone mogą być maksymalnie trzy projekty.
4. Projekty winny być złoŜone w terminie określonym w § 3 ust. 1 uchwały,
w zalakowanych kopertach w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Koperty
są otwierane na pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
5. Projekt konkursowy winien zawierać :
a/ opis zadania wraz z uzasadnieniem (celowość i przydatność dla społeczności
lokalnej, komplementarność z innymi inwestycjami Gminy Miejskiej Kraków),
b/ ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w przypadkach prawem przewidzianych, decyzję
o zatwierdzeniu projektu lub ostateczną decyzję pozwolenia na budowę
w przypadkach prawem przewidzianych,
c/ kosztorys,
d/ deklarowany termin realizacji,
e/ opinie właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
6. Dodatkowym kryterium oceny będą:
a/ deklaracja udziału Rady Dzielnicy w finansowaniu inwestycji, określająca jej
wysokość (w formie uchwały),
b/ pisemne potwierdzenie udziału sponsorów, podmiotów zewnętrznych
w finansowaniu inwestycji.
7. Niekompletne wnioski tj. nie spełniające warunków określonych w pkt 5 Regulaminu
Komisja Konkursowa odrzuca na pierwszym posiedzeniu
8. Ocenę porównawczą zgłoszonych projektów przygotowuje Wydział Strategii
i Rozwoju Miasta poprzez zastosowanie metody hierarchizacji inwestycji. Opinia ta
nie jest dla Komisji wiąŜąca.
9. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie słuŜy od niego odwołanie.
10. Środki przeznaczone w budŜecie miasta na realizację nagrodzonego projektu nie
mogą przekroczyć sumy kwoty przeznaczonej w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu
oraz kwoty przewidzianej uchwałą Rady Dzielnicy na to zadanie w ramach wyboru
zadań priorytetowych

