UCHWAŁA NR XLIV/548/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2009-2010.
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, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218/ Rada Miasta
Krakowa – mając na uwadze działania na rzecz rozwoju samorządności Rad dzielnic
Miasta Karkowa 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 fizycznej, kultury, sportu, rekreacji i ochrony środowiska.
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,
nie objętym postępowaniem zmieniającym stan własności. Wymagana ocena
Wydziału Skarbu.
§ 2.
Szczegółowy regulamin konkursu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Termin składania projektów upływa 1 marca danego roku. Wszystkie projekty
powinny wcześniej uzyskać opinie właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu
Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Komisja Konkursowa rozstrzyga Konkurs do dnia 15 kwietnia danego roku.
§ 4.
1. Komisję Konkursową jako komisję doraźną powołuje Rada Miasta Krakowa.
2. Liczebny skład Komisji Konkursowej wynosi do siedmiu radnych.
3. Komisja Główna przedstawia Radzie Miasta Krakowa proponowany skład Komisji
Konkursowej z uwzględnieniem parytetów klubowych.
4. Przewodniczącym 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 określa uchwała
budŜetowa miasta Krakowa.
2. Rada Dzielnicy deklaruje współfinansowanie projektu ze środków na swoje zadania
priorytetowe.
3. Suma środków finansowych potrzebna na realizację nagrodzonych projektów nie
moŜe przekroczyć kwoty przeznaczonej na Konkurs.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr VII/88/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie konkursu do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2007-2010.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Marta PATENA

Załącznik do uchwały Nr XLIV/548/08
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r.

REGULAMIN KONKURSU DLA RAD DZIELNIC.
1. Przedmiotem konkursu jest projekt inwestycji, modernizacji 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 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 musi zawierać:
a/ wysokość kwoty wnioskowanej przez Radę Dzielnicy na zgłoszony projekt, etap
projektu,
b/ opis zadania wraz z uzasadnieniem celowości i przydatności dla społeczności
lokalnej,
c/ ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w przypadkach prawem przewidzianych, decyzję
o zatwierdzeniu projektu, ostateczną decyzję pozwolenia na budowę
w przypadkach prawem przewidzianych lub zgłoszenie zamierzenia
inwestycyjnego,
d/ aktualny kosztorys części/etapu zgłaszanego do konkursu,
e/ deklarowany termin realizacji – potwierdzony przez właściwą jednostkę UMK,
f/ opinie właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych w tym aktualną opinię
Wydziału Skarbu Miasta potwierdzającą lokalizację projektu na terenie będącym
własnością Gminy Miejskiej Kraków, nie obciąŜonym wieczystym uŜytkowaniem
osób trzecich, nie objętych postępowaniem zmieniającym stan własności,
g/ deklaracja, w formie uchwały, udziału Rady Dzielnicy w finansowaniu inwestycji
ze środków priorytetowych, określająca ich wysokość.
6. Dodatkowe kryterium:
a/ opis komplementarności z innymi inwestycjami Gminy Miejskiej Kraków,
b/ pisemne potwierdzenie udziału sponsorów (w sumie wysokość w ten sposób
pozyskanych środków), 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 właściwa komórka
organizacyjna ds. strategii, rozwoju lub inwestycji Miasta poprzez zastosowanie
metody hierarchizacji inwestycji. Opinia ta nie jest dla komisji wiąŜąca.
9. Środki przeznaczone na realizację nagrodzonego projektu wraz ze środkami Rady
Dzielnicy z zadań priorytetowych w sumie nie mogą być większe niŜ zakłada
kosztorys zadania konkursowego.

